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INFORMATIE

WIJKVERENIGING
€ 13,00
€ 7,80

Lidmaatschap:

kalenderjaar 2019
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 januari 2019
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
vacature
vacature
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 16 78

Marianne Toonders
Marianne Toonders

285 16 78

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

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
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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Beste voornemens,
En alweer een jaar voorbij……. Een jaar waar iedereen, op
zijn of haar eigen manier, op terugkijkt.
Objectief gezien was het een jaar waarin de mussen van het
dak vielen. Een jaar waarin de helft van de tijd nauwelijks
water is gevallen. Ook het jaar waarin het Nederlands elftal
niet deelnam aan het wereldkampioenschap voetbal. Een
jaar dat voor de vereniging feestelijk begon met de
uitreiking van het certificaat “Vrijwilligerswerk goed
geregeld”. En ook een jaar waarin de wet die de omgang
met persoonsgegevens regelt, de AVG, van kracht werd.
Het jaar 2018 onderscheidt zich voor de vereniging in veel
opzichten niet van vele andere jaren. Veel activiteiten
waren weer succesvol, een enkele wat minder. Sommige
leden hebben afscheid genomen, nieuwe hebben zich
aangemeld.
Waarin onderscheidde 2018 zich dan wel? Bijvoorbeeld de
Carnaval; de deuren bleven voor het eerst in de
geschiedenis op vrijdag dicht.
De AVG wet heeft een aantal mensen flink beziggehouden
met het opstellen van richtlijnen m.b.t. de omgang met
persoonsgegevens van onze leden.
En nu staan we aan het begin van 2019. Een jaar waarvan
we hopen dat het niet veel anders zal zijn dan de
voorgaande jaren. Het bestuur zal zich ook dit jaar richten
op de toekomst van de vereniging. Borging van activiteiten
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en de werving van (actieve) leden krijgt daarin opnieuw
veel aandacht.
Graag zie ik u in 2019 bij één van de activiteiten.
Misschien als deelnemer, misschien als organisator. Maar
vooral wens ik iedereen namens het bestuur een gezond
2019 toe.
Patrick van Zon
voorzitter
wijkvereniging Den Akert

************

Nieuwjaarsreceptie
De besturen van vereniging en beheerstichting Den Akert
nodigen u uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag
6 januari 2019.
Van 13.00 - 15.00 uur bent u van harte welkom in ons
wijkgebouw.
Tijdens de receptie worden de kampioenen van 2018
gehuldigd.
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De wijkvereniging en de AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
is de nieuwe privacywet welke met ingang van 25 mei
2018 in werking is getreden. Onze wijkvereniging heeft
uiteraard ook te maken met deze wetgeving.
In de ledenadministratie worden persoonsgegevens
vastgelegd en daarnaast worden voor bepaalde activiteiten
ook persoonsgegevens van niet-leden geregistreerd. In de
AVG worden de privacyrechten van personen versterkt en
uitgebreid. Conform de AVG draagt onze vereniging de
verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht over de
verwerking van die persoonsgegevens.
De afgelopen maanden heeft een werkgroep
geïnventariseerd hoe en waar persoonsgegevens binnen de
wijkvereniging zijn opgeslagen en of de registratie voldoet
aan de AVG. Alle aspecten met betrekking tot de nieuwe
regelgeving voor de vereniging zijn aan de hand van een
uitgebreid werksessiedocument getoetst. Dat heeft
geresulteerd in nieuwe documenten zoals een
privacyreglement.
In ons nieuw opgesteld privacyreglement wordt onder
andere uiteengezet welke gegevens wij van u registreren,
met welk doel dit gebeurt en worden uw rechten toegelicht.
Het privacyreglement zal met ingang van januari 2019
worden gepubliceerd op onze website.
Informatieblad “Den Akert”
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De AVG vereist dat voor registratie van persoonsgegevens
uitdrukkelijk toestemming wordt verleend om die gegevens
in lijn met dit privacyreglement te mogen verwerken.
Dat betekent dat wij voor nieuwe leden een
inschrijfformulier introduceren met een toelichting over het
lidmaatschap.
De inschrijfformulieren voor enkele activiteiten, waarbij de
deelnemers kunnen aangeven dat zij in de toekomst over de
eerstvolgende activiteit geïnformeerd wensen te worden,
zullen in het kader van de AVG ook worden aangepast.
De wijkvereniging kan op deze wijze aantonen dat voor de
registratie toestemming is verleend.
Onze leden kunnen met ingang van het nieuwe jaar op onze
website de volgende documenten inzien:






Privacyreglement;
Gedragscode;
Omgangsregels;
Lid worden van de wijkvereniging;
Inschrijfformulier nieuw lid.

Het Bestuur.

Informatieblad “Den Akert”

januari 2019

8

Rikken 2019
Zaterdag 12 januari
Zaterdag 9 februari
Zaterdag 9 maart
Kosten: € 2,00 per avond.
Heeft u interesse?
Aanmelden kan bij Martin Jans, telefoon
040-2857217.

************

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.
Informatieblad “Den Akert”
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Handwerken in 2019
Wat een leuke en spontane reacties op het, in het vorige
wijkblad, geplaatste artikel.
Er is door anderen net zo gedacht als door mij: “Daar ga ik
naar toe, wat lijkt mij dat leuk. Écht iets voor mij”.
Telkens was er wel iets, om niet te gaan, maar door en ná
het lezen van het vorige verhaal, werd de gedachte omgezet
in GAAN en zo hebben wij nieuwe handwerk-dames
kunnen verwelkomen.
Ook zij waren nieuwsgierig hoe het zou zijn….
De nieuwkomers zijn door de ingewijde handwerkdames
spontaan onthaald. Wat blijkt: de nieuwe dames zijn
enthousiaste, ijverige en deskundige handwerksters die hun
ideeën en tips uitwisselden onder het genot van een kopje
koffie of thee. Wat de ene dame niet weet of kent, wordt
door de andere uitgelegd of voorgedaan: gemoedelijkheid
alom. Het waren een fijne, gezellige én leerzame middagen
in 2018!!!
Voor mij een reden om in 2019 weer naar de handwerkclub
te gaan.
Er zijn vast nog dames die handwerken, zoals borduren,
haken of breien en met ons hun kennis willen delen.
Kom vanaf dinsdag 8 januari 2019 vanaf 13.30 uur en
handwerk met ons mee. Je vindt ons in het wijkgebouw in
het hobbylokaal op de 1ste etage.
Rikke Geboers
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Ook in 2019 gaan we door met
‘t Is er gezellig’
vanaf vrijdag 11 januari
Een praatje aan de bar, partijtje darten of
een kaartje leggen, onder het genot van een drankje.
Een gezellig begin van het weekend.

Dit allemaal met muziek uit de jaren 60
tot heden, ook uw verzoekjes zijn welkom.

’t is er gezellig’ ook op
vrijdag 25 januari, 8 en 22 februari.
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SPECIALE “SNERT “ fiets- en wandeltocht
Op zondag 20 januari 2019 organiseren we
weer onze jaarlijkse “SNERT” fiets- en
wandeltocht.
De fietstocht is ongeveer 31 km. lang.
De wandeltochten zullen ±11 of ± 17 km. lang zijn.
Tussen 10.00 en 13.00 uur kan er gestart worden bij
het wijkgebouw.
Tijdens de tochten is er slechts één post. Daar wordt gratis
koffie of thee aangeboden.
Na afloop staat er voor iedereen in het wijkgebouw een kop
heerlijke “SNERT” met stokbrood klaar.
De kosten voor deze fiets- of wandeltocht bedragen
€ 2,50 per persoon. Leden wijkvereniging € 0,50 korting.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding gratis
mee.
De fietstocht gaat deze keer alleen door de gemeente
Geldrop en gaat langs allerlei bijzondere plekjes. Iedere
deelnemer ontvangt een routebeschrijving in de vorm van
een boekje. Hierin staat heel veel informatie over de
bijzondere gebouwen die Geldrop te bieden heeft. Soms
wordt uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van
Geldrop. We danken speciaal Joop van Hoof, die voor
zijn overlijden het grootste deel van deze tocht heeft
samengesteld!
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Bij heel slecht weer wordt de tocht afgelast; meldingen
hierover komen op het publicatiebord, op Facebook en op
de website.
We maken er dan in ons wijkgebouw toch een gezellige
dag van met die heerlijke kop “SNERT” met stokbrood.
De routebeschrijving van de dan helaas afgelaste fiets- of
wandeltocht wordt in het wijkgebouw alsnog aangeboden
en de liefhebbers kunnen later zelf de route alsnog gaan
fietsen of wandelen.

************

Rommelmarkt in Den Akert
Bij voldoende belangstelling, willen we op zaterdag 9
februari van 11.00 - 14:00 uur een rommelmarkt
organiseren in ons wijkgebouw.
Hier kunt u dan uw overtollige spulletjes, boeken, e.d.
verkopen. Uw artikelen kunnen die dag vanaf 10.00 uur op
een tafel worden gepresenteerd en ter verkoop worden
aangeboden. Kosten voor deelname per tafel is € 3,-.
Heeft u interesse om hieraan deel te nemen, stuur dan
uiterlijk 20 januari een berichtje aan
lia.denakert@gmail.com of bel 06-22932558.
We hopen op een grote opkomst!!!
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Carnaval 2019 krijgt een frisse start
Vrijdag 1 maart
De carnaval begint lekker fris. Dit jaar
speciaal voor de jonge jeugd. Om 19.00
uur gaat de zaal open en is iedereen
welkom die liever geen alcohol drinkt. Deze avond blijft de
tap gesloten en worden alleen alcoholvrije dranken
geschonken. De DJ draait elk nummer dat wordt
aangevraagd.
Zaterdag 2 maart
Nadat de Geldropse optocht voorbij is
getrokken gaat het wijkgebouw om 15.00 uur
open. De jeugd kan zich vermaken op de
springkussens in de gymzaal, volwassenen
lopen hun polonaise in de zaal.
Zondag 3 maart
Vanaf 14.00 uur lekker hossen en lallen op alle soorten
carnavalsmuziek. Komt jouw nummer niet spontaan
voorbij, dan vraag je hem gewoon aan bij de DJ.
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Maandag 4 maart
De maandagmiddag is opnieuw voor de
kinderen. Tussen 14.00 en 17.00 uur is clown
Makkie aanwezig met een kinderdisco
(carnavalspolonaise) en goocheltrucs.
Bovendien vouwt hij als een kunstenaar
ballonnen in allerlei vormen. Natuurlijk staan ook de
springkussens klaar.
Voor € 2,50 kopen kinderen bij binnenkomst een
consumptiekaart waarvoor ze deze middag allerlei lekkers
kunnen krijgen.
Dinsdag 5 maart
De laatste dag wordt al jaren afgesloten met de voltrekking
van een onecht huwelijk.
Om 12.00 uur gezellig samen brunchen en dan met z’n
allen getuigen bij de voltrekking van het huwelijk.
Een zeer gezellige, maar ook nostalgische middag met een
toespraak van de ‘pastoor’, een receptie en spelletjes voor
de kinderen.
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Biljarten Ons Thuis

Verslag:
20 december Biljartwedstrijd ’t Trefpunt - Ons Thuis
Wedstrijd voormiddag:
*Eerste partij: Hein van Lieshout - Martin van Rooij.
Eindstand 31 - 26. Tot de 10e beurt had Martin steeds een
kleine voorsprong, hierna raakte Martin op achterstand,
ondanks een paar mooie beurten.
*Tweede partij: Theo Verkennis - Gerard Groenemans.
Eindstand 15 - 21. Hier ging de eerste helft gelijk op,
maar geleidelijk begon Gerard de overhand te krijgen en
met degelijk en uitgekiend spel wist Gerard de volle winst
te behalen.
*Derde partij: Willem Verhees - Toon van Hoek.
Eindstand 12 – 10. Toon heeft deze partij nipt verloren,
mede door de vele poedels (missers) die Toon produceerde.
*Vierde partij Paco Adesso - André van Litsenburg.
Eindstand 29 – 59. Dit was een partij om snel te vergeten,
niet vanwege het getoonde spel van hoofdzakelijk André,
dan wel, door het systeem van tellen. Het dubbele aantal
caramboles méér maken dan je tegenstander en toch nog
verliezen. Dit voelt niet goed, bij niemand, behalve bij de
tegenstander.
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Wedstrijd namiddag:
*Eerste partij: Toon van Tuijl - Jan van der Weijden.
Eindstand 16 - 13. Deze partij ging gepaard met vele
poedels (missers). Jammer voor Jan had zijn tegenstander
net even wat meer geluk en produceerde net wat minder
poedels.
*Tweede partij: Jan Sperber - Luc Verhappen.
Eindstand 19 - 33. Een duidelijke overwinning voor Luc.
Luc maakte een aantal mooie series. Zijn tegenstander kon
nog even bijhouden maar uiteindelijk moest hij toch het
verlies accepteren.
*Derde partij: Theo van Vlokhoven - Theo Volkers.
Eindstand 12 - 26. Nadat Theo Volkers zijn zenuwen de
baas was geworden, (zijn eerste wedstrijd voor Ons Thuis),
liep het verder gesmeerd, een partij verdiend gewonnen
door regelmaat.
*Vierde partij: Antoon Verhees - Jos Verholen.
Eindstand 41 – 17. Een zeer teleurstellende wedstrijd voor
Jos. Door de toeschouwers werd veel van hem verwacht,
helaas het pakte anders uit. Daar waar zijn tegenstander
met prachtig achtergelaten ballen kon beginnen, dus vrij
makkelijk kon scoren, kreeg Jos ballen voorgeschoteld die
heel moeilijk waren.
De uiteindelijke Eindstand ’t Trefpunt - Ons Thuis 13-12.
Informatieblad “Den Akert”
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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 2860001 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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Agenda
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januari
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossing.
De winnaar van de puzzel is:

Kyra Trefflich
De winnaar van de kleurplaat is:

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

Martin Jans
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 januari
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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1x goud, 2x zilver en 2x brons voor Den Akert
Zaterdag 15 december namen de turnsters D1 van Den
Akert deel aan de Open Tilburgse kampioenschappen.
Dit weekend werd de spits afgebeten door Lina Kater en
Anouk van Oeffel, beiden categorie instap. Hun eerste
grote wedstrijd en de zenuwen stonden dan ook gespannen,
waardoor ze wat fouten maakten.
In de tweede wedstrijd was het aan de pupillen 2.
De vier turnsters; Roma Köllner, Elise van Vlokhoven,
Lotte Meuwese en Janneke de Rooij zetten een goede
wedstrijd neer, die voor Janneke resulteerde in een zilveren
medaille.
Zondag 16 december was het de aan de turnsters categorie
pupil 1 en de turners van Den Akert om in actie te komen.
Ook hier goede resultaten; Jonas Kater behaalde brons in
de categorie pupil en Mike de Leijer behaalde goud en
Ruben Kater zilver in de categorie jeugd. Stein Thus
behaalde brons in de categorie senior.
Voor alle turners en turnsters was de wedstrijd een goede
en leerzame start om het nieuwe wedstrijdseizoen in te
kunnen gaan.
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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 aan. 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 maandagochtend 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
gesloten
avond
Biljarten
2x per maand “t is er gezellig
Zaterdag
avond
1x per maand Rikken vanaf 20.00 uur
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