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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 mei 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 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.
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‘t Is er gezellig’
vrijdag 3, 17 en 31 mei
Een praatje aan de bar, partijtje darten of
een kaartje leggen, onder het genot van een drankje. Een
gezellig begin van het weekend.

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

Volgende maand ’t is er gezellig’
Vrijdag 14 juni.
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FIETSEN??????
WANDELEN?????
19 MEI
VERTREKKEN BIJ HET
WIJKGEBOUW TUSSEN
10.00 en 13.00 UUR
Fietsen: 30, 45 OF 60 km.
Wandelen: 7 of 18 km.
Leuke prijsjes bij onze
Tombola.
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De volgende pubquiz staat gepland:
vrijdagavond 24 mei.
We gaan ervoor zorgen dat iedereen interessante vragen
kan verwachten en maken er een gezellige avond van.
De deuren van Den Akert gaan om 19.30 open en dan
beginnen we omstreeks 20.30 uur.
Je kunt je op de avond zelf met een groepje, van
minimaal 2 en maximaal 6 personen, inschrijven.
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Beginnerscursus Taoist Tai ChiTM kunsten
Elke woensdag van 09.45-11.45 uur organiseert Fung Loy
Kok Taoist Tai Chi in wijkgebouw Den Akert een
beginnersklas Taoist Tai Chi ™ kunsten. Tijdens de cursus
wordt kennis gemaakt met de vorm en wordt de basis
gelegd voor de verdere ontwikkeling van de tai chi. De
eerste les is een gratis kennismakingsles en je kunt op elk
moment instappen en meedoen.
Wereldwijd gezonder door het leven
Taoist Tai ChiTM kunsten werken rustgevend en zijn goed
voor circulatie, balans, houding, kracht en flexibiliteit. De
bewegingen zijn voor iedereen geschikt ongeacht leeftijd of
fysieke conditie. Iedereen met of zonder gezondheidsproblemen kan hiermee de kwaliteit van leven verbeteren.
Taoïstische tradities
Taoist Tai ChiTM kunsten zijn ontstaan uit een rijke traditie
van taoïstische training. Ze bieden een ontwikkelingsweg
om lichamelijk, mentaal en spiritueel op een hoger niveau
te komen in alle fases van het leven. Als deelnemer ben je
welkom in alle Fung Loy Kok Taoist Tai Chi klassen die
wereldwijd gegeven worden.
Kijk op www.taoist.org/nl voor de lestijden en dagen van
alle locaties in Nederland.
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2019
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Aanwezig: 22 leden
Afwezig met kennisgeving: 6 leden
1. Opening
Patrick (voorzitter) opent om 20.15 uur de vergadering en heet
iedereen van harte welkom.
2. Goedkeuring verslag ledenvergadering d.d. 29 maart 2018
Het verslag van de ledenvergadering van 29 maart 2018 wordt
ongewijzigd goedgekeurd.
3. Mededelingen en jaarverslag 2018
Patrick presenteert resultaten en cijfers van het jaar 2018:
 Tijdens de nieuwjaarsreceptie van januari 2018 vond een
feestelijke uitreiking plaats van het Certificaat
Vrijwilligerswerk Goed Geregeld door wethouder Marc
Jeucken met veel publiciteit in de lokale bladen.
 Er is veel aandacht besteed aan de AVG. Op de website zijn
artikelen geplaatst, waaronder het privacyreglement waarin
wordt gemeld hoe de wijkvereniging omgaat met
persoonsgegevens. Ook is er een gedragscode te vinden voor
bijv. de leiding van het Pinksterkamp. Voor deze leiding zal
ook een VOG (verklaring omtrent gedrag) worden
aangevraagd.
 Werving nieuwe leden door wijkblad van september huis aan
huis af te geven (in Hazelaar, Notelaar, Perelaar en Kriekelaar).
 Aantal leden en begunstigers eind 2018: 525 (hiervan zijn 245
personen 65+).
 Verdeeld over alle activiteiten hebben in 2018 ruim 3785
mensen hieraan deelgenomen.
 De website is nu 2 jaar actief via Ons Platform met een
toegankelijke lay-out. Er zijn 76 geregistreerde gebruikers en
Informatieblad “Den Akert”
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gemiddeld wordt de website door 128 bezoekers per week
geraadpleegd.
Er zijn in de afgelopen maanden 503 items op de website
geplaatst.
Tijdens de Open Dag hebben we veel nieuwe mensen
gesproken en zijn nieuwe leden geworven.
Voor de seniorencommissie was 2018 een bewogen jaar waarin
afscheid werd genomen van Truus van Hoof, voorzitter van de
seniorencommissie. Op maandag- en donderdagmiddag wordt
er koersbal gespeeld, op de eerste maandag van de maand
kunnen er ’s middags spelletjes worden gespeeld en op de
dinsdagmiddag kan er tussen 13:30 en 16:00 uur worden
gehandwerkt. De woensdagochtend is voor de hobbyclub
gereserveerd. Op de eerste en derde woensdag van de maand
kan er ’s avonds worden gekiend. Ook was er een kerstviering
en werd een kerstmarkt in Hasselt bezocht.
Voorzitter van de sportcommissie Rien Peeters onderhoudt
contact met de diverse onderdelen en coördineert eventueel
tussen activiteiten en bestuur. Regelmatig verschijnen er ook
verslagen in het wijkblad en op de website. Drie keer per jaar
vindt ook een fiets-/wandeltocht plaats waarvoor 400
uitnodigingen worden verstuurd. De snerttocht had 130
deelnemers en in de zomer waren dit er 272. De tafeltennissers
hebben een vaste kern van 9 personen. Aan de rikavonden (1x
per maand) nemen 28-36 personen deel. Het biljarten kent ook
een vaste kern voor de diverse competities en verjonging van
de deelnemers is wenselijk.
Marianne Toonders presenteert het jaarverslag turnen. In
februari nam men deel aan de regiokampioenschappen divisie
4 waarin 1x zilver en 1x brons werd behaald. De heren divisie
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3 behaalden 2x goud en 1x brons. De dames divisie 3
behaalden bij de voorwedstrijden zilver.
In maart behaalden de dames divisie 5 tijdens de
regiowedstrijden 1x goud, 2x zilver en 1x brons. De dames
divisie 4 behaalden 1x goud en de titel regiokampioen. De
heren behaalden zilver tijdens de achtste finale en goud en de
titel regiokampioen, 2x zilver en 2x brons bij de
regiokampioenschappen.
In april wisten de dames 8x goud, 2x zilver en 2x brons te
behalen tijdens de toestelfinales D1 en D2. De clubteams
leverden een bronzen en gouden medaille op. De toestelfinales
divisie 3 was 1x zilver en 1x brons.
In juni behaalden de heren divisie 3 brons tijdens het NK. In
juli vond de open dag plaats.
De clubkampioenschappen recreatie telde in november 100
deelnemers.
In december zijn tijdens de Open Tilburgse Kampioenschappen
1x goud, 2x zilver en 2x brons behaald.
Vervolgens worden de beleidsplannen voor 2019 besproken:
 Het streven is om het beleidsplan 2019-2024 in de zomer van
2019 af te ronden.
 Een efficiëntere overlegstructuur van commissie- en
bestuursvergaderingen is bereikt door deze op 1 avond in de
maand te organiseren.
 Er wordt bekeken of de statuten van de vereniging moeten
worden aangepast.
 Er vindt dit jaar een evaluatie plaats over de hoogte van de
contributies. Indien tot verhoging wordt besloten zal dit met
ingang van het nieuwe seizoen (augustus 2019) zijn.
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 Werving nieuwe (actieve) leden en nieuwe activiteiten. Er zijn
momenteel vacatures van voorzitter seniorencommissie en
jeugdcommissie.
 Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en
penningmeester) maakt een afspraak met de contactpersonen
van alle commissies om de gang van zaken en eventuele
knelpunten te bespreken.
4. Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement is aangepast (lag ter inzage in de
bestuurskamer) en wordt goedgekeurd.
5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019
Hetty Kuijpers, penningmeester, presenteert het financiële
verslag 2018, de resultatenrekening 2018 per commissie en de
begroting 2019. Zij licht de financiële overzichten toe. In de
toekomst zal de gemeente Geldrop-Mierlo geen subsidie meer
verlenen voor het gebouw, maar wel voor de activiteiten.
6. Bestuursverkiezing
Vicevoorzitter André Vromans en secretaris Lia Wijten zijn
herkiesbaar en worden door de aanwezigen herkozen.
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Yvonne Heusschen, Miep
Turken en Jan Donders, heeft de jaarstukken 2018 en kas
gecontroleerd en akkoord bevonden. Er zijn geen
onregelmatigheden geconstateerd. De schriftelijke bevestiging
hiervan wordt door Jan Donders voorgelezen. Het bestuur wordt
gedechargeerd door de Algemene Ledenvergadering. Yvonne
Heusschen verlaat de kascommissie en wordt vervangen door Ad
Wilbers.
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8. Rondvraag en sluiting
Er moet extra aandacht worden geschonken aan de website.
Vanuit de aanwezigen werd de vraag gesteld of de vereniging
door de belastingdienst kan worden aangesproken voor
vermogensbelasting. Dit wordt uitgezocht.
Ook de vraag hoe versterking van de seniorencommissie wordt
ingevuld, heeft de aandacht van het bestuur.
De bijeenkomst (contactpersonen commissies en dagelijks
bestuur) zal in juni 2019 worden gepland.
Patrick sluit om 21.15 uur de vergadering en bedankt iedereen
voor hun aanwezigheid.

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

Hallo allemaal,
Als jullie dit lezen hebben wij het hobby-seizoen voor de
jeugd weer afgesloten met een gezellige bingo en het eten
van frietjes.
Het was een seizoen waar we veel leuke dingen hebben
gemaakt.
Na de herfstvakantie gaan we weer van start.
Nu is het weer tijd om lekker buiten te spelen.
Dus lees samen met pap of mam het wijkblaadje goed en
kijk wanneer de inschrijfavond is, zodat je je op kunt geven
voor een nieuw seizoen.
Fijne vakantie allemaal
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Het Groene Schoolplein
Natuurlijk en groen spelen bij basisschool ‘t Klokhuis!

Beste wijkgenoten,

Vorig najaar vertelden we u dat we een groener en speelser
schoolplein willen. De afgelopen maanden is er al hard gewerkt.
Nu het lente is, begint alles te groeien en te bloeien.
Kinderen ontdekken allerlei nieuwe manieren om te spelen.
Het schoolplein begint te leven!
De eerste tegels zijn eruit gegaan, we hebben poortjes gemaakt van
wilgentenen, plantjes en struiken zijn door leerlingen geplant en er zijn
mooie houten speeltoestellen geplaatst.
Tijdens de Boomfeestdag heeft wethouder Rob van
Otterdijk samen met de leerlingen van groep 8 twee
appelbomen en een walnootboom geplant. IVN Geldrop
was erbij en hielp mee.
In de meivakantie gaat het bedrijf ‘Speelmaatje’
een volgend stukje van het schoolplein
omtoveren tot een meer natuurlijke speelplek met
toestellen van duurzaam hout, met rondom
houtsnippers en een beukenhaag.
De
volgende doe-dag is op woensdag 8
mei en daarbij kunnen we ook uw hulp goed gebruiken!
U kunt zich aanmelden bij schoolpleinklokhuis@gmail.com.
Ook met vragen, ideeën of opmerkingen kunt u hier terecht.
Groene groeten,
Kerngroep Schoolplein ’t Klokhuis.
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Aanspreekpunt in de wijk
Kent u Karen Denton al? Zij is gebiedsregisseur in de
Akert! Gebiedsregisseurs zijn het herkenbare
aanspreekpunt voor inwoners in de wijk en zijn op een
laagdrempelige manier in de wijk aanwezig bij
bijvoorbeeld inloopspreekuren. Zij bieden inwoners
ondersteuning als zij plannen of ideeën ter verbetering van
de wijk hebben.
De gemeente gaat samen met u aan de slag om de buurt
prettiger te maken voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan
het verbeteren van de contacten in de wijk, het tegengaan
van eenzaamheid van ouderen, het opzetten van
buurtpreventie, het organiseren van schoonmaakactie(s),
buurt- of sportactiviteiten voor kinderen en/of ouderen. Er
is nog veel meer mogelijk. De gebiedsregisseur ondersteunt
buurtbewoners hierbij waar nodig.
Inloopspreekuur in wijkgebouw Den Akert
Ook in de Akert is een inloopspreekuur, iedere
woensdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur in het
wijkgebouw. U kunt bij deze inloop uw ideeën over de wijk
delen met gebiedsregisseur Karen Denton.
Bij de inloop sluit ook BOA Joeri van den Elshout aan.
Voor al uw vragen over handhaving in onze wijk kunt u bij
hem terecht. Ook wijkagent Jan Peters is regelmatig
aanwezig bij de inloop.
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Loop gerust eens binnen om uw ideeën en vragen over de
wijk met hen te delen!
Waar is de inloop niet voor?
Het gaat dus niet over melding van een scheve stoeptegel
of een veldje dat niet netjes gemaaid is. Dat zijn natuurlijk
vervelende dingen, maar daarvoor heeft de gemeente een
meldpunt. U kunt meldingen doen via de paarse meldknop
rechts onderaan op de website van de gemeente, of bellen
met 14040 / 040 2893893.
Graag tot ziens in wijkgebouw Den Akert!

Informatieblad “Den Akert”

mei 2019

18

Verslag Bierpongtoernooi 13 april
Zaterdagavond, op de fiets vol goede moed, naar het
bierpongtoernooi in Den Akert. Wij, getrainde bierdrinkers
en vaste vrijdagavond biljarters, dachten als fanatieke
sporters wel hoog te kunnen eindigen in het toernooi. We
hadden er zin in! De naam van ons team: de Beer-pitchers.
En “pitcher” sloeg op onze werp-kwaliteiten zoals bij het
honkballen.
In de zaal stonden er 7 bierpongtafels klaar. De sfeer was
volkomen aangepast aan de avond: Alles klaar voor een
harde strijd in een gemoedelijke ambiance. Er deden 28
teams mee en de organisatie had alles perfect op de rit en
goed in de hand. De koffie werd overgeslagen en we
gingen geheel in stijl van de avond ons eerste biertje
nuttigen.
Voor de mensen die niet weten wat bierpong is: het is een
wedstrijd tussen 2 teams van ieder 2 personen waarbij bier
een prominente rol speelt. Dat kan overigens ook iets
anders zijn, maar bier is bij bierpong gebruikelijk en is
rijkelijk voorhanden. Elke wedstrijd kun je als team
winnen, gelijkspelen of verliezen. Met name in dat laatste
waren wij erg goed, zeg maar rustig professionele
verliezers. De truc is tevens het grote gevaar dat schuilt in
een wedstrijd verliezen: Je drinkt als team niet alleen je
eigen bier op maar ook nog het bier dat er over is bij de
tegenstander. Tsja, wie heeft er dan verloren…..
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De eerste wedstrijd was redelijk zwaar en werd dan ook
snel door ons verloren. Wat bier betreft, heb je dan wel
meteen de smaak te pakken. Wij (50-plussers) konden ons
sportief nauwelijks staande houden tussen de toch wel
jeugdige teams. Nou ja, op naar de tweede wedstrijd, wij
waren immers goed warm gespeeld. Onze tegenstanders
ook bleek helaas al snel. Wederom ging de winst aan ons
voorbij. Het bier niet….
Going steady, going strong: De derde wedstrijd lag volledig
in lijn van de eerste 2; weer verloren. En weer veel bier.
Dorstigheid was er voor ons niet bij. Jezelf staande houden
had inmiddels een heel andere betekenis (lees: oorzaak)
gekregen. We hadden het zwaar daar waar de jeugd nog
fluitend ronddartelde.
Volgende ronde: u raadt het al, weer verloren en weer bier,
bier en nog eens bier….
De sfeer was overigens geweldig. Binnen enkele teams
werd dezelfde kleding, zeg maar rustig tenue gedragen. Zo
waren er o.a. 2 gevaarlijk uitziende glitterschedels in de
zaal alsmede 2 besnorde mexicaantjes. Ook liepen er
enkele vage senioren met een nog vagere tekst op hun shirt
rond.
Gelukkig, nog maar 1 wedstrijd voor ons. Met tot dan toe
vier keer verliezen haal je de finale niet. Om wat meer
spreiding in onze consumptie te brengen, hadden we uit
voorzorg reeds een deel van ons bier voor aanvang van de
wedstrijd opgedronken. Ook dat mocht qua uitslag niet
baten. Weer verloren, weer bier.
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De finale was in aantocht: hierbij werd een extra
moeilijkheid in het spel gebracht, namelijk een extra
wedstrijdbeker per team. Het werd een spannende strijd
voor zover die door ons nog te volgen was. Beide teams
waren zeer aan elkaar gewaagd en ze werden goed
aangemoedigd. Uiteindelijk wonnen de gebroeders Ron en
Ruud Verest het van de jeugd. Bravo, hulde aan de
senioren!!!
Voor ons is de avond uiteindelijk uitgedraaid op: “Na
inschrijving onbeperkt bier drinken”. De naam Beer-pitcher
sloeg ondertussen op een glazen kan waar heel veel bier in
gaat. Zo voelden wij ons inmiddels ook. Als er een
poedelprijs was geweest had die wel naar mijn lever mogen
gaan…..
Organisatie nogmaals bedankt. Ook de vrijwilligers achter
de bar bedankt, het was voor jullie af en toe flink aanpoten
voor het begin van de wedstrijden. Tot de volgende keer!
Een van de “Beer-pitchers”.

Informatieblad “Den Akert”

mei 2019

21

Verslag paaseieren zoeken
Zondag 14 april was het weer zover. De paashaasjes wisten
de weg naar Den Akert weer te vinden. Maar liefst 14
jonge kinderen kwamen, vergezeld van moeders, oma’s en
opa naar het wijkgebouw.
Onder het genot van een glaasje ranja en natuurlijk ook
paaskoekjes en -snoepjes maakten ze een mandje. Hierin
konden de paaseieren, die ze later nog gingen zoeken,
worden opgeborgen. IJverig werd er gekleurd, geknipt en
geplakt. De aanwezige moeders hebben ze hierbij uiteraard
een handje geholpen.
Uiteindelijk waren de mandjes gereed en kon de zoektocht
naar paaseieren beginnen. De eieren lagen buiten verstopt,
het was mooi weer, en de kinderen hebben ze allemaal
gevonden.
Er waren ook 3 gewone, witte eieren verstopt en dit bleken
prijs-eieren te zijn zodat 3 kinderen nog een mooie
chocoladepaashaas hadden gewonnen.
De kinderen gingen daarna weer blij en vrolijk naar huis.
Wat betreft de paashaas: tot volgend jaar!
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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
1
2
3
6
7
9
11
13
14
15
15
16
17
19
20
21
23
24
27
28
31

mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

1 juni
23 juni
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oogen-blikje
kienen
koersbal
’t is er gezellig
koersbal
handwerken
koersbal
rikken
koersbal
handwerken
oogen-blikje
kienen
koersbal
’t is er gezellig
fiets- en wandeltocht
koersbal
handwerken
koersbal
pubquiz
koersbal
handwerken
’t is er gezellig
rikken
open dag turnen
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Hallo meisjes en jongens,
De winnaar van de puzzel is:

Jayden de Groot
De winnaar van de kleurplaat is:

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

Vera, Puck & Marleen
Proficiat!
Op de volgende pagina treft u weer een nieuwe
hersenbreker.
Doe ook mee!
Even puzzelen en inleveren
voor 20 mei
bij het wijkgebouw, Eikelaar 2a.
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Hersenbreker
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OPEN DAG
GYMNASTIEK
TURNEN

ZONDAG 23 juni 2019
Door alle gym- en turngroepen worden deze dag diverse
demonstraties gegeven. Voor ouders, familie, vrienden en
belangstellenden een goede gelegenheid om in de praktijk
te zien wat een gym- of turnles inhoudt. Tijdens de Open
Dag worden de behaalde diploma’s uitgereikt.
IEDEREEN die zin heeft om te komen kijken is van harte
welkom.
We houden de Open Dag op onze eigen locatie:
Gymzaal Den Akert, Eikelaar 2A, 5664 XE Geldrop.
Er is zowel boven als beneden gelegenheid om te kijken.
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Lars van der Horst REGIOKAMPIOEN!
Op zondag 7 april nam Den Akert met 10
turners deel aan de regiokampioenschappen
divisie 4 van zuidwest Nederland en Brabant
Oost in Oss.
In de eerste wedstrijd behaalde Lars
van der Horst (instap) het goud en
Lars is daarmee regiokampioen
geworden. In de categorie instap
behaalde Sem van Leeuwen een
bronzen medaille, Jules de Laat
werd 6e, Mart van der Linden 9de, en
Guus Bakx 18de.
In wedstrijd 2 kwam Ruben Gahler,
categorie pupil, in actie en behaalde een 14de
plaats.
De categorie jeugd turnde in wedstrijd 3. Tijdens deze
wedstrijd werd Rémon
Eickmans 9de, Daan
Hendriks 11de, Tico
Bergman17 de en Sten
van Bree 24ste.
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Zilver voor Elyse Verhagen en Mila Adelaars
De dames van Den Akert turnden op 6 en 7 april hun
regiofinale in Sint-Oedenrode.
In de categorie pupil 1 D1 en jeugd 1 D1
behaalde Elyse Verhagen en Mila Adelaars
een zilveren medaille. Deze regiofinale was
meteen de doorstroom naar de
districtsfinale die op 15 juni in
Brunssum plaats zal vinden.
Voor deze finale hebben Elyse
Verhagen, Naledi van Laarhoven, Lotte
Meuwese, Elise van Vlokhoven, Janneke de
Rooij en Mila Adelaars zich geplaatst.

Medailles voor turnsters Den Akert

Op zaterdag 13 april vonden de toestelfinales voor D1 en
divisie 4 in sporthal ’t Hoogkoor in Boxmeer.
Informatieblad “Den Akert”
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In de eerste wedstrijd kwamen de turnsters van Den Akert
in de diverse categorieën in actie. Hier werd maar liefst 2
keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons behaald.
Elyse Verhagen (pupil 1) en Demi van Vlokhoven (jeugd
2) behaalde goud op brug en beide dames zijn daarmee
regiokampioen op het toestel brug.
In de categorie pupil 2 behaalde Lotte Meuwese zilver op
balk en brons op vloer.
Lynn Trefflich (pupil 1) behaalde zilver op vloer en Mila
Adelaars (jeugd 1) behaalde brons op sprong.

Halve finale
Zaterdagavond kwamen ook de turners van Den Akert Eric
Thus, Tim Habets (senior divisie 3) en Stein Thus (senior
divisie 2) in actie in Enschede tijdens de halve finale NK
met goed resultaat. Door bij de beste 12 te eindigen mogen
Tim (7de), Eric (11de) en Stein (8ste) op 25 mei afreizen naar
Alkmaar voor hun meerkamp finale NK en op 26 mei turnt
Tim op brug en ringen en Eric op voltige tijdens de
toestelfinales.
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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 aandacht krijgen
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
Informatieblad “Den Akert”
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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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