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Elke woensdagochtend is er van 9.45-10.45 uur een
beginnersklas in het wijkgebouw van Taoïstische Tai
Chi Vereniging.
U kunt altijd binnenlopen voor een vrijblijvende proefles.
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INFORMATIE

WIJKVERENIGING
€ 12,50
€ 7,50

Lidmaatschap:

kalenderjaar 2018
65+

Bank:

ING NL27 INGB 0003770409
RABO NL16 RABO 0159794463
ten name van penningmeester
wijkvereniging Den Akert

Wijkgebouw:

Eikelaar 2a, 5664 XE Geldrop
Telefoon: 2860001

VAN DE REDACTIE
Uiterste inleverdatum kopij:
20 september 2018
Inleveren kopij: het wijkgebouw, Eikelaar 2a of via
info@denakert.nl
Graag op tijd inleveren!
Bezorgklachten? Even bellen! Tel: 286 00 01
Website wijkvereniging: www.onsplatform.tv/denakert
Website turnen: www.gvdenakert.nl
e-mail wijkvereniging: info@denakert.nl
e-mail beheerstichting:
beheerstichtingdenakert@gmail.com
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INFORMATIE

WIJKVERENIGING

*SAMENSTELLING BESTUUR*

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
*CONTACTPERSONEN*
Commissie turnen
Seniorencommissie
Jeugdcommissie
Sportcommissie
Rikken
’t is er gezellig
Hobby
Hobbyclub jeugd
Pinksterkamp
Koersbal
Biljarten Blauwe Bal
Biljarten Ons Thuis
Tafeltennis
MbvO
Oogen-blikje
Ledenadministratie
Redactie + kopij
*BEHEERSTICHTING*
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gymzaal
Wijkgebouw
Inkoop
Reservering wijkgebouw

Patrick van Zon
André Vromans
Lia Wijten
Hetty Kuijpers
Martin Jans
Marianne Toonders
Jeroen Rooijakkers

285 80 34
285 04 68
06 22932558
285 85 14
285 72 17
285 16 78
06 34064838

Marianne Toonders

285 16 78

Amy Kuijpers
Rien Peeters
Martin Jans
Margaret & Jan Donders
Henca van Haandel
Willeke van den Boom
Jeroen Rooijakkers
Ginie Knoops
Rien van Zon
Toon Henraath
Bert Hendrix
Sandra Kraakman

285 85 14
286 76 61
285 72 17
285 42 29
285 66 61
285 38 39
06 34064838
285 63 32
285 10 99
285 66 21
285 35 19

Marianne Toonders
Marianne Toonders

285 16 78

Rien van Zon
Martin Jans
Patrick Seetsen
Marianne Toonders
Jac Wijn
Jan Donders
Maria van Beers

info@denakert.nl

info@denakert.nl

285 10 99
285 72 17
286 36 36
285 16 78
285 10 60
285 42 29
mariavanbeers@hotmail.nl

*CORRESPONDENTIEADRES*
Wijkvereniging & Beheerstichting Den Akert, Eikelaar 2a, 5664 XE Geldrop
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Rikken 2018
Zaterdag 8 september
Zaterdag 13 oktober
Zaterdag 3 november
Zaterdag 15 december
Kosten: € 2,00 per avond.
Heeft u interesse,
meld u dan aan bij Martin Jans,
telefoon 040-2857217
************

NIEUW

NIEUW

NIEUW

FITGYM
voor dames en heren
Maandag 8.30-9.30 uur in gymzaal Den Akert
Info Marianne 06-48052303
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Een nieuw seizoen
In de laatste editie van het vorige seizoen zinspeelde ik
voorzichtig op een mooie zomer. In deze editie kan ik
zeggen, dat ik toen te voorzichtig was en dat we meer
hebben gekregen dan misschien wel goed voor ons is. Al
mag ik niet voor anderen spreken, toch stel ik dat het soms
te warm was, over de hele zomer erg droog en de nachten
toch meer dan eens erg klef (of zwoel, al naar gelang de
persoonlijke ervaring). Nu ben ikzelf en de meesten van u
geen boer, dus klagen we er niet over. Ik ga er vanuit dat
iedereen op zijn of haar manier van de zomer heeft kunnen
genieten.
Maar goed, metereologisch is die nu afgelopen en dat
betekent dat de vereniging weer van zich laat horen. Dit
boekje is bij alle bewoners van De Akert, De Burght en
Overburght bezorgd. Zoals u verderop kunt lezen staat de
Open Dag weer vooraan in het seizoen gepland. Voor
degenen die nog niet zo bekend zijn met de vereniging, een
mooie gelegenheid om uw nieuwsgierigheid eens de kost te
geven en op 30 september even binnen te lopen. Mocht u
daar geen gebruik van kunnen maken, dan bent u van harte
welkom om op enig ander moment een kijkje te komen
nemen bij de activiteit waarin u geinteresseerd bent.
Ik wens iedereen een mooi verenigingsjaar toe en iedereen
die op enige wijze betrokken is bij de organisatie van één
of meerdere activiteiten veel succes!
Patrick van Zon
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Hallo allemaal,
Tijdens de Open Dag op 30 september gaan we hutten
bouwen op de parkeerplaats naast het wijkgebouw.
Lijkt het je leuk om samen met vrienden een hut te bouwen
meld je dan aan via onderstaand mailadres.
Bij ieder groepje moet ook een volwassenen aanwezig zijn.
Meld je aan voor 15 september via info@denakert.nl
Hopelijk tot 30 september!
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Vrijdag 21 september
en vrijdag 5 en 19 oktober 2018
vanaf 20.30 uur

‘t Is er gezellig’
Lekker buurten aan de bar, partijtje sjoelen of darten.
Een potje rikken, ook al is het lang geleden, dat je dit
kaartspel speelde. Er is altijd een helpende hand, om je de
fijne kneepjes weer bij te brengen.

En dit allemaal met de muziek uit de jaren sixties
tot heden, ook uw verzoekjes zijn welkom.

‘t Is er altijd gezellig’!!
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Wist u dat er iedere 1ste en 3de woensdag van de maand
kienen is bij wijkvereniging Den Akert?
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Aanvang kienen 20.00 uur.
We hebben veel prijzen, waaronder ook geldprijzen.
De jackpot kan wel oplopen tot 100 euro!!
Misschien is het iets voor u.
Kom gewoon een keer kienen.
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Van de seniorencommissie
De vakantie is voorbij, dus alle activiteiten gaan in
september weer beginnen: de spellenmiddag, de hobbyclub,
koersbal en het Oogenblikje voor slechtzienden.
Ben je uitgerust en niet gesmolten, dan graag tot ziens.

Lekker lezen
Sinds kort kan iedereen een boek lenen bij de
wijkvereniging. Op de eerste verdieping staat een
boekenkast vol boeken. Het werkt als volgt: je brengt een
boek, je leent een boek. De eerste keer breng je dus een
boek van jezelf mee, de volgende keren is het een kwestie
van ruilen en wij krijgen op deze manier steeds meer
boeken om gratis uit te lenen. Een leuk initiatief waar
hopelijk veel gebruik van wordt gemaakt.

Handwerken
De handwerkgroep van de dinsdagmiddag begint op
2 oktober om 13.30 uur. Kom gerust een kijkje nemen,
misschien is het iets om je bij aan te sluiten.
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Marcienne
Dinsdag 23 oktober gaan we naar Marcienne.
Voor nieuwkomers: Marcienne is een breifabriek waar
mooie truien, vesten, topjes enz. worden gemaakt. Ook
verkopen ze broeken, sjaals en sieraden.
We vertrekken deze dag om 9.15 uur met de bus bij het
wijkgebouw en worden rond 10.30 uur verwacht in
Kirchhoven, Duitsland. Na ontvangst krijgen we
koffie/thee met een belegd broodje. Aansluitend is er een
modeshow; een presentatie van de lentecollectie.
Als presentje krijgt iedereen een gratis lot.
Na de show kan iedereen vrijblijvend winkelen. Je kunt je
laten adviseren door de mannequins.
Om ongeveer 14.30 uur zijn we weer thuis.
Dit hele programma is gratis, voor de bus betaal je € 7,00.
Opgeven en betalen kan in het wijkgebouw op maandagen donderdagmiddag en op de kienavonden.
Wacht niet te lang, want vol is vol.
Seniorencommissie
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Rikie Hendriks en Annie Adams koersbalkampioen
Donderdag 12 juli was de gebruikelijke afsluiting van het
koersbalseizoen. We begonnen de dag met koffie en gebak,
daarna gingen we een uurtje koersballen. Na een lekker
drankje zijn we gaan eten, verzorgd door Marga, ons
allemaal wel bekend.
De prijsuitreiking doen we altijd voor het toetje, dan kan
het eten wat zakken. De kampioen van de maandaggroep is
Annie Adams, nummer 2 Annie Kanters en nummer 3 Joke
Sanders.
De kampioen van de donderdaggroep is Rikie Hendriks,
nummer 2 Annie Kanters en nummer 3 Annie Adams.
Mientje en Ginie zijn lekker verwend met een cadeaubon.
Daarna was het tijd voor het toetje en nog een uur
koersballen, waarna het echt was afgelopen. Iedereen kreeg
bij het naar huis gaan nog een kleine attentie en wensten we
elkaar een fijne zomer en tot september.
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Even voorstellen….,
Ik ben Ad Wilbers en woon al sinds 1974 in de wijk De
Akert. Nu ik wat meer tijd krijg, wil ik deze graag aan
leuke en mogelijk zinvolle dingen besteden.
Daarom ben ik met het bestuur van de wijkvereniging “Den
Akert” in contact getreden om te bekijken wat voor
mogelijkheden er zijn. Uiteraard hebben ze al een aantal
leuke activiteiten, maar misschien zoekt u wel heel iets
anders. Daarom heb ik een aantal andere activiteiten
voorgesteld.
 Een leesclubje
Zo kunnen we met een aantal mensen een boek uitkiezen,
dat we dan individueel lezen. Bij een bijeenkomst, welke
we regelmatig organiseren, wordt met elkaar besproken wat
we gelezen hebben en hoe we mogelijk elkaar kunnen
stimuleren er meer uit te halen.
Een fotoclubje
Tijdens een wandeling kunnen we foto’s maken om
vervolgens gezamenlijk de foto’s te bekijken en elkaar te
wijzen op verbetermogelijkheden.
Tuinarchitectuur
Hierbij staat de eigen tuin centraal: we bespreken de
veranderingen in de eigen tuin, daarbij denkend aan meer
kleur of kleur over een langere periode, een
Informatieblad “Den Akert”

september 2018

14

onderhoudsarme tuin creëren of mogelijk tips met
betrekking tot snoeien.
EHBO thuis
Het uitwisselen van ervaringen en daarvan leren. Misschien
helpt het je beter of anders te reageren bij een volgend
incident.
Bovenstaande ideeën zijn nog niet vast omlijnd, omdat we
graag willen weten of er belangstelling voor is en zo ja, wat
er dan verwacht wordt.
Graag zien we uw reactie tegemoet via info@denakert.nl,
zodat we het één of ander verder kunnen uitwerken.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Ad Wilbers

Informatieblad “Den Akert”

september 2018

15

Fiets- en wandeltocht 19 augustus.
Op 19 augustus hielden we onze jaarlijkse zomertochten.
De weergoden waren ons ook dit keer welgezind: een
goede temperatuur, af en toe zon en… geen neerslag!!
We mochten 19 wandelaars begroeten. Sommige hiervan
waren èchte liefhebbers, zij wilden zowel de 11 als de 17
kilometer lopen. Na afloop kregen we opnieuw de
complimenten voor de schitterende routes, die
voornamelijk door de natuur liepen. Jan Donders en Maria
van Beers waren er goed in geslaagd de juiste
wandelpaadjes te vinden!! Bedankt Jan en Maria!!!!
De fietstochten gingen deze keer alle drie
richting Mierlo, Lierop, Someren, Asten,
Heeze en weer naar Geldrop.
Een deel ging zo over de Strabrechtse Heide, die helaas, dit
jaar niet zo mooi bloeide vanwege de aanhoudende
droogte.
Er waren 272 fietsende deelnemers…. een geweldige
opkomst dus. We hebben inmiddels meer dan 430 personen
die standaard willen worden uitgenodigd. Zij komen echt
niet allemaal uit Geldrop, sommige komen zelfs uit ZuidLimburg. Er waren deze keer 7 deelnemers die wilden
fietsen met hun GPS.
Dankzij de tourclub van Mierlo konden we hen weer alle
drie de tochten aanbieden als GPX-bestand. Hiervoor dank
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aan Sylvia van Deursen, die voor ons de tochten omzet naar
GPX.
Niet alleen het aantal deelnemers loopt op (bij goed weer)
ook het aantal sponsors groeit nog steeds. Inmiddels zijn er
13 bedrijven die jaarlijks een geldbedrag of prijsjes
beschikbaar stellen, waardoor we als werkgroep steeds een
positief financieel resultaat behalen. Dit komt weer ten
goede aan andere activiteiten van de wijkvereniging.
Kortom, wij kijken weer terug op een geslaagde wandel- en
fietsdag!!
Op 20 januari 2019 is onze volgende activiteit:
de SNERT-tochten.
Zet de datum maar alvast in de agenda!!
Namens de werkgroep
Frans van Schaijk
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Brandveilig leven
Brand in huis. Je moet er niet aan denken. Of moet je er
juist wel over nadenken? Want hebt u in huis werkende
rookmelders hangen? Weet iedereen in uw gezin hoe hij of
zij bij brand het snelst buiten komt? Waar bewaart u de
huissleutel als u ’s avonds naar bed gaat? En weet u wat u
moet doet als er door vlam in de pan in de keuken brand
ontstaat?
Wat is brandveilig leven?
Onder de term “Brandveilig Leven” vallen tal van
activiteiten om uw leefomgeving (brand)veiliger te maken.
Dat kan de brandweer niet alleen, maar zij heeft daarvoor
de hulp van burgers, bedrijven en instellingen nodig om
niet alleen branden te blussen maar ook om ze te
voorkomen.
Helaas worden nog steeds de meeste brandslachtoffers
getroffen door brand in de eigen woning. Het landelijk
programma “Brandveilig Leven” richt zich zowel op het
bewust maken van mensen van de risico’s van brand en
vuur. Maar ook op hoe mensen zelf kunnen helpen en
maatregelen kunnen treffen bij het brandveiliger maken van
de eigen woon- en leefomgeving. Een ander doel van het
programma is om de zelfredzaamheid onder de burgers te
vergroten zodat ze weten wat te doen wanneer er toch
brand uitbreekt. Zo wordt er voorlichting gegeven op
scholen, vinden er rookmeldacties plaats en
brandveiligheidschecks.
Informatieblad “Den Akert”
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Brandveilig Leven in de Akert
De gemeente streeft er naar dat alle woningen in GeldropMierlo brandveilig zijn of worden, te beginnen met de
aanwezigheid van minimaal één rookmelder. In onze
gemeente zijn we in 2015 het project Mierlo Brandveilig
opgestart. Bij dit project gaan vrijwilligers op huisbezoek,
doen een woningcheck op brandveiligheid, kijken naar
vluchtwegen en plaatsen rookmelders. In een periode van 8
jaar komen alle woningen in Mierlo aan de beurt.
Vanwege het grote succes van dit project zouden we dit
project ook graag uit willen rollen in Geldrop, te beginnen
met uw wijk, de Akert.
Brandveiligheidschecks
Wij hebben hierover contact gezocht met uw
wijkvereniging om te kijken naar de mogelijkheden om
samen het project in uw wijk op te starten. Het is
uiteindelijk de bedoeling dat er voor iedere woning in uw
wijk een gratis aanbod wordt gedaan om een
brandveiligheidscheck uit te voeren. Wanneer u meedoet
aan deze brandveiligheidscheck ontvangt u een gratis
rookmelder, die door de vrijwilliger zal worden
aangebracht in de vluchtweg van uw woning.
Op zoek naar vrijwilligers
De brandveiligheidschecks zullen worden uitgevoerd door
vrijwilligers, ambassadeurs, uit de eigen wijk. Deze
vrijwilligers moeten daarvoor een korte opleiding volgen
en krijgen begeleiding. Naar die vrijwilligers zijn we nog
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op zoek! We beseffen dat dit wel wat van mensen vraagt,
maar het gaat wel over uw eigen veiligheid en uw hulp
daarbij aan anderen!
Meer informatie tijdens Open Dag 30 september en de
informatiebijeenkomst op 11 oktober
Tijdens de Open Dag van Den Akert op 30 september zal
een vertegenwoordiging van Mierlo Brandveilig aanwezig
zijn om te vertellen over hun ervaring met het succesvolle
project in Mierlo en vragen daarover te beantwoorden. Op
11 oktober wordt er een informatiebijeenkomst in uw
wijkgebouw georganiseerd over brandveiligheid in het
algemeen en meer in het bijzonder over hoe we dit project
samen met de bewoners uit de wijk in uw wijk uit zouden
willen rollen.
Vragen? Meer informatie?
Heeft u nu al vragen over dit artikel of wilt u meer
informatie? Neemt u dan contact op met Jan Sleegers van
de afdeling Ondersteuning van de gemeente. Hij is te
bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 52 of via
mailadres j.sleegers@geldrop-mierlo.nl.

.
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Biljarten Ons Thuis
Biljarten Ons Thuis richt zich speciaal op de wat oudere
biljarter die graag overdag biljart.
We hebben elke werkdag van 9.30-12.00 en van 13.00-17.00
uur de beschikking over twee uitstekende biljarts.
Maandag- en woensdagmiddag zijn gereserveerd voor de
competitie.
Wilt u graag weer eens biljarten, kom dan gerust eens binnen
lopen op een maandag- of woensdagmiddag voor nadere
informatie en uitleg.

Heeft u interesse om mee te doen?
Dit kan door te bellen met nummer 06- 47 30 66 56 of ons
te bezoeken op één van onze speeldagen in het
wijkgebouw.
Kunt u meteen de sfeer proeven en natuurlijk de koffie.
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“Bewegen is gezond!!”
Speciaal voor ouderen is er op de donderdagochtend een
gymnastiekles van 9.15-10.00 en van 10.15-11.00 uur in
wijkgebouw Den Akert om fit en actief te blijven!
Hierbij komen op een gezellig muziekje alle spieren en
gewrichten aan de beurt, met kracht- en
lenigheidsoefeningen, met een spelletje of met materialen
zoals bijvoorbeeld gewichtjes, ballen of ringen.
Bent u 65+ en wilt u ook graag fit en lenig blijven?
Kom dan vrijblijvend een les meedoen.
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Hallo allemaal
Even een klein berichtje voor de knutselaars.
In oktober, na de herfstvakantie, willen we starten met een
nieuw knutselseizoen op maandagavond van 18.30-19.30
uur voor de jeugd van de basisschool.
In het wijkblad van oktober komen de data te staan waarop
je je kunt inschrijven.
Wij hopen dat jullie gezellig mee komen doen.
Groetjes van de Hobbyleiding
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Agenda
3
5
6
8
10
13
17
19
20
21
24
27
30

september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september
september

spellenmiddag
oogen-blikje & kienen
koersbal
rikken
koersbal
koersbal
koersbal
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
koersbal
koersbal
Open Dag

1
2
3
4
5
6
8
11
11
13
15
17
18
19

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

spellenmiddag
start handwerken
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
vrijwilligersavond
koersbal
koersbal
informatieavond brandveilig leven
rikken
koersbal
oogen-blikje & kienen
koersbal
’t is er gezellig
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossing.
De winnaar van de puzzel is:

Ryan Trefflich
Er is helaas geen kleurplaat ingeleverd

Proficiat!
Doe ook mee en maak kans op een leuke prijs.
Je kunt de kleurplaat en/of puzzel inleveren
voor 20 september bij: Wijkgebouw, Eikelaar 2a.
Prijsjes kun je afhalen op woensdagmiddag van 14.00
tot 16.30 uur.
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Hersenbreker
De winnaar van de vorige puzzel is:

Gusta van Kampen
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 september
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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Brons voor Stein Thus
Stein Thus nam voor G.V. Den Akert deel de bondsfinale
divisie 3 in Hoofddorp op 3 juni jl.
Door een goede stabiele wedstrijd te turnen wist Stein Thus
de bronzen medaille te behalen in een zeer sterk
deelnemersveld. Stein behoort nu in de categorie divisie 3
senior tot de drie beste van Nederland.

De dames van Den Akert kwamen op 16 juni in Breda in
actie tijdens de districtsfinale.
Janneke van Rooij, Elise van Vlokhoven, Mila Adelaars en
Demi van Vlokhoven hadden zich voor deze finale
geplaatst. De dames turnde een goede wedstrijd en
Demi van Vlokhoven behaalde hier een mooie 6e plaats in
de categorie jeugd1 D2.
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BODYGYM
Diverse malen in de week worden er lessen bodygym
gegeven voor dames vanaf 18 jaar. Tijdens deze lessen
wordt er op muziek gewerkt aan de conditie en spierkracht.
We beginnen de les met een algemene warming-up om
blessures te voorkomen. Daarna werken we aan de conditie en
vetverbranding met box, low en high impact aerobics. In het tweede
gedeelte van de les zijn de buikspieren aan de beurt en pakken we tevens
versterkende oefeningen voor een bepaalde spiergroep. Natuurlijk
eindigen we met een ontspannende cooling-down.
Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende proefles op één van
onderstaande tijdstippen.
*
*
*
*
*

maandag
maandag
maandag
woensdag
donderdag

08.30-09.30 uur
09.30-10.30 uur
19.30-20.30 uur
19.30-20.30 uur
19.30-20.30 uur

nieuw fitgym dames & heren!

FITGYM voor HEREN
Speciaal voor heren die hun conditie willen verbeteren is er op
woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur fitgym. Vanaf januari ook
op maandag ochtend fitgym voor dames & heren 8.30-9.30 uur.
Tijdens deze les staan de conditie, het soepel houden
van alle spieren en krachttraining centraal. Aangezien
de oefeningen per individu kunnen worden
geïntensiveerd zijn de lessen ook prima geschikt voor
mannen die langere tijd niet gesport hebben. Het
sporten in groepsverband maakt bovendien de drempel
om te komen lager, waardoor u ook echt aan uw
conditie blijft werken.
Ook zin? Kom gerust voor een proefles!
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PEUTER - KLEUTER GYMNASTIEK
Elke woensdag van 16.00-17.00 uur
Tijdens de les doen de kinderen veel bewegingservaring
op. Er wordt op gelet dat alle aspecten van de motorische
ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan
waarbij de grondvormen van bewegen aan bod komen
zoals springen, zwaaien, klimmen en klauteren, duikelen, gooien en
vangen. In verschillende aanbiedingsvormen leren kleuters zo hun
evenwicht bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid.
Daarnaast is gymnastiek belangrijk, omdat kinderen hun energie erin
kwijt kunnen.
Een aanrader voor uw zoon of dochter.
Leeftijd vanaf 2 ½ t/m 5 jaar.

TURNEN
Heb jij altijd al een koprol, radslag of salto willen leren?
Kom dan turnen bij Den Akert!
Op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag worden er turnlessen
gegeven voor jongens en meisjes vanaf 4,5 jaar. Tijdens deze lessen
wordt de basis voor het turnen gelegd, door te werken op diverse
toestellen. Alle groepen zijn ingedeeld op leeftijd om de binding binnen
de groep zoveel mogelijk te bevorderen. Iedere turnles begint met een
warming-up, afhankelijk van de leeftijd van de turn(st)ers bestaat deze
bijvoorbeeld uit een spel, bewegen op muziek of een algemene
warming-up. Daarna gaan we veelal in groepjes aan de slag op diverse
toestellen. Naarmate de kinderen ouder worden, komen de echte
turnonderdelen steeds meer centraal te staan. Uiteraard sporten de
kinderen altijd onder begeleiding van KNGU-gediplomeerde leiding en
assistenten.
Wil je een proefles neem dan contact op met Marianne 2851678 of
06-48052303 of kijk op de website: www.gvdenakert.nl
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OVERZICHT VASTE ACTIVITEITEN
GYMZAAL
Maandag 08.30-09.30 uur
09.30-10.30 uur
16.30-17.30 uur
17.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur
Dinsdag
16.30-18.30 uur
18.30-21.00 uur
Woensdag 16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur
18.00-19.00 uur
17.00-19.00 uur
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur
Donderdag 15.30-16.30 uur
16.30-17.30 uur
17.30-18.30 uur
17.30-19.30 uur
19.30-20.30 uur
20.30-21.30 uur
Zaterdag
09.00-11.00 uur
11.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur
14.00-15.00 uur
Zondag
10.00-12.30 uur

Fitgym dames & heren
Bodygym dames
Turnen jeugd vanaf 7 jaar
Turnen meisjes en dames wedstrijd
Bodygym dames
Turnen wedstrijdgroep meisjes onderbouw
Turnen wedstrijdgroep jongens
Peuter/Kleutergymnastiek vanaf 2½ jaar
Turnen jongens 5-8 jaar
Turnen jongens 9 en ouder
Turnen jongens wedstrijdgroep onderbouw
Bodygym dames
Fitgym heren
Turnen meisjes 5-8 jaar
Turnen meisjes 8-12 jaar
Turnen meisjes vanaf 13 jaar
Turnen wedstrijdgroep
Bodygym dames
Tafeltennis
Turnen wedstrijdgroep meisjes & jongens onderbouw
Turnen wedstrijdgroep meisjes & jongens bovenbouw
Turnen meisjes 4½ - 7 jaar
Turnen meisjes 8 en ouder
Turnen TQ meisjes & jongens

WIJKGEBOUW open van 9.30-12.00 (ochtend) 13.00-17.00 (middag)
Maandag ochtend
Biljarten
middag
Biljarten (competitie)
avond
Hobbyclub jeugd – Biljarten middag
Spellenmiddag/koersbal
Dinsdag
ochtend
Biljarten
middag
Biljarten
avond
Biljarten
Woensdag ochtend
Hobby – Biljarten
middag
Biljarten (competitie)
e
e
avond
Kienen 1 en 3 woensdag vanaf 20.00 uur
Donderdag ochtend
Biljarten
middag
Biljarten - Koersbal
MBvO seniorengymnastiek
Les 9.15-10.00 & 10.15-11.00 uur
Vrijdag
ochtend
Biljarten
middag
Biljarten
avond
Biljarten
2x per maand “t is er gezellig
Zaterdag
avond
1x per maand Rikken vanaf 20.00 uur
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