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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 maart 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

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

*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

Marianne Toonders
vacature
vacature
Rien Peeters
Martin Jans
Margaret & Jan Donders
Henca van Haandel
Willeke van den Boom
Frank van de Wijngaard
Ginie Knoops
Rien van Zon
Toon Henraath
Bert Hendrix
Sandra Kraakman
Mieke Bussem
Marianne Toonders
Marianne Toonders

285 16 78

*BEHEERSTICHTING*
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gymzaal
Wijkgebouw
Inkoop
Reservering wijkgebouw

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

286 76 61
285 72 17
285 42 29
285 66 61
285 38 39
06 46744056
285 63 32
285 10 99
285 66 21
285 35 19
info@denakert.nl

707 38 13
285 16 78
info@denakert.nl

06 22932558
285 72 17
286 36 36
285 16 78
285 10 99 / 285 10 60
285 42 29
mariavanbeers@hotmail.nl

*CORRESPONDENTIEADRES*
Wijkvereniging & Beheerstichting Den Akert, Eikelaar 2a, 5664 XE Geldrop
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Rikken 2019
Zaterdag 9 maart
Zaterdag 6 april
Zaterdag 11 mei
Zaterdag 1 juni
Kosten: € 2,00 per avond.
Heeft u interesse?
Aanmelden kan bij Martin Jans,
telefoon 040-2857217.
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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.
Woensdag 6 maart geen kienen.
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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 start om 12.00 uur met een boerenbrunch.
Helaas wordt deze dit jaar niet vervolgd met een
boerenbruiloft. Het is niet gelukt een bruidspaar te vinden.
Wel of geen bruiloft, de middag krijgt toch de bekende
nostalgische sfeer. Kledingvoorschrift is daarom “wa ge
vrúger ok an hai”.
Het podium is open voor spontane voordrachten…….
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Vrijdag 8 maart

haringhappen
tijdens 't Is er gezellig’
wijkgebouw Den Akert.
We sluiten carnaval 2019 op gepaste wijze af
en nodigen je uit om een lekker harinkje
te komen happen.
Wij zorgen voor de muziek van de jaren '60 tot heden.
Zoals altijd ben je van harte welkom
vanaf 20.30 uur.

De volgende 't Is er gezellig’ is op vrijdag 22 maart.
Informatieblad “Den Akert”
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MINI PENTATLON KOPPELTOERNOOI
BILJARTEN
23-24 maart 2019
Het toernooi vindt plaats in wijkgebouw “Den Akert”
gelegen aan de Eikelaar 2a te Geldrop.
De speeldata zijn in het weekend van 23 en 24 maart.
Inschrijven is mogelijk tot 17 maart bij wijkgebouw “Den
Akert”.
Het inschrijfgeld te voldoen voor aanvang van de eerste
partij. Kosten per team € 8,00.
…………………………………………………………………………………………………….……...

Inschrijfformulier Koppeltoernooi Biljarten
Naam speler 1: ………………………………………..…
Naam speler 2: …………………….……………………
Adres: ……………………………………..……………
Tel:

………………….………………………………..
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Algemene Ledenvergadering
Donderdag 28 maart 20.15 uur
Agenda
1. Opening
2. Goedkeuren verslag ledenvergadering van 29 maart
2018
3. Mededelingen en jaarverslag 2018
4. Huishoudelijk Reglement
5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
6. Bestuursverkiezing
Vicevoorzitter
André Vromans
Secretaris
Lia Wijten

herkiesbaar
herkiesbaar

7. Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
8. Rondvraag en sluiting

Informatieblad “Den Akert”

maart 2019

12

Informatieblad “Den Akert”

maart 2019

13

Marcienne
Dinsdag 23 april 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 gaan winkelen, waar
je je kunt laten adviseren door de mannequins.
Om ongeveer 14.30 zijn we weer thuis.
Het hele programma is gratis.
Voor de bus betaal je € 7,00.
Opgeven en betalen kan in het wijkgebouw op maandag- en
donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur.
Wacht niet te lang, want vol is vol.
Seniorencommissie
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Oproep aan onze jeugdleden
Je kunt de televisie niet aanzetten of er is op een zender de
sport darten te bewonderen.
Niet verwonderlijk aangezien de verrichtingen van Michael
van Gerwen en Raymond van Barneveld wereldtop zijn.
In bijna alle cafés en verenigingen is er wel een hoekje
ingericht met een dartbord, waar vaak gebruik van wordt
gemaakt.
Wij als wijkvereniging zijn op zoek naar mogelijk nieuwe
activiteiten en zijn daarom benieuwd of er binnen onze
jeugd interesse is om voor de vroege avond een dartgroep
op te richten.
Voordat we verdere invulling aan deze mogelijk nieuwe
activiteit willen geven, willen we weten of hiervoor
voldoende animo is.
Mocht je het een leuk idee vinden en je hebt interesse om
een “pijltje te gooien” dan graag een berichtje naar
info@denakert.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.
De 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?
Bel dan met nummer 06- 47 30 66 56 of bezoek ons op één
van de speeldagen in het wijkgebouw.
Dan kunt u meteen de sfeer proeven en natuurlijk de koffie.
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“Bewegen is gezond!!”
Speciaal voor ouderen zijn er op de donderdagochtend
gymnastieklessen 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
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
11
12
14
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
28

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
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Carnaval
Carnaval
Carnaval
Carnaval
Carnaval
schoonmaak
geen kienen
koersbal
’t is er gezellig, haringhappen
rikken
koersbal
handwerkmiddag
koersbal
koersbal
handwerkmiddag
oogen-blikje
kienen
koersbal
’t is er gezellig
pentatlon toernooi
pentatlon toernooi
koersbal
handwerkmiddag
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Hallo meisjes en jongens,
Bedankt voor de puzzeloplossing.
De winnaar van de puzzel is:

Lynn Trefflich
De winnaar van de kleurplaat is:

Lieke Collart
Proficiat!
Doe ook mee en maak kans op een leuke prijs.
Je kunt de kleurplaat en/of puzzel inleveren
voor 20 maart 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:

Mevr. D. van Rooij
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 maart
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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Goud en zilver voor Den Akert
Op zaterdag 9 en zondag 10 februari werden de
regiowedstrijden in Valkenswaard georganiseerd voor D1
en Divisie 4. Den Akert nam met 13 turnsters deel en zij
wisten zich allemaal te plaatsen voor de regiofinale op 6
april in Sint-Oedenrode.
Op zaterdag behaalden Guusje Sterk (pupil 1 D1), en Mila
Adelaars (jeugd 1 D1) een zilveren medaille. Lotte
Meuwese, pupil 2 D1, wist op zondag het goud te
veroveren.
Tijdens deze voorwedstrijden wisten de dames van Den
Akert ook nog 19 toestelfinales te behalen. De
toestelfinales zijn op 13 april in Boxmeer.

Mila

Guusje
Lotte
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Goud voor Lars van der Horst
Zondag 10 februari kwamen de jongens
van Den Akert (categorie instap en
pupil divisie 4) in actie tijdens de eerste
plaatsingswedstrijd in Weert.
Lars van der Horst behaalde het goud in
de categorie instap divisie 4.
In deze categorie werd Jules de Laat
8ste, Sem van Leeuwen 9de , Mart van
der Linden 10de en Guus Bakx 16de.
Ook Ruben Gähler en Jonas Kater turnden hun
plaatsingswedstrijd. Ruben behaalde in de categorie pupil
divisie 4 de 12de plaats. Jonas Kater werd bij de pupillen
divisie 3 15de en plaatste zich daarmee voor de kwartfinale
NK.

Brons voor Rémon Eickmans
Op zondag 17 februari nam Den Akert met 4 turners deel
aan de plaatsingswedstrijd divisie 4 van Zuidwest
Nederland en Brabant Oost in Kerkrade.
In de tweede wedstrijd behaalde Rémon Eickmans (jeugd)
het brons.
Daan Hendriks en Tico Bergman behaalden een gedeelde
12de plaats en Sten van Bree werd 23ste.
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Britt Coenen regiokampioen turnen
De Geldropse gymnastiekvereniging Den Akert is weer een
regiokampioen rijker.
Zaterdag 23 februari won junior turnster Britt Coenen de
regiofinale divisie 3 in Oisterwijk. Britt mag zich nu
kampioen van de regio Brabant-Oost noemen.
Vera de Haas behaalde bij de regiofinale de bronzen
medaille in de categorie senior divisie 3. Met deze
prestaties behaalden Britt Coenen en Vera de Haas de
doorstroming naar de halve finale NK. Ook Elise
Theunissen en Nienke van Dijck wisten zich te plaatsen
voor deze halve finale.
Op zondag 24 februari behaalden de turnsters van Den
Akert mooie resultaten tijdens de toestelfinales die ook in
Oisterwijk plaats vonden.
Goud en daarmee regiokampioen op balk: Britt Coenen.
Het brons was voor Britt op brug en vloer.
Elise Theunissen (junior) won zilver op balk en Vera de
Haas sloot het wedstrijdweekend af met het behalen van
zilver op brug.

Puck, Nienke, Vera, Britt & Elise
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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!
Informatieblad “Den Akert”
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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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