Achilles Nieuws
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Nog een
paar
weken..
Jaren hebben we er naar toe gewerkt. In 2015
stimuleerden we samenwerking tussen
buitensport verenigingen gericht op het
gezamenlijk komen tot een toekomstbeeld.
Belangrijk daarin was de eenzijdige verdeling
van sportaanbod over de stad. In Gorinchem
Oost zit alleen GJS. Inmiddels zijn we ruim 6
jaar verder. Maar wat is er veel gebeurd!
We verkenden in 2016 / 2017 een
samenwerking met OKK en GJS. Op dat
moment zouden we gebruik gaan maken van
de Elzenhof. Die locatie bleek uiteindelijk niet
geschikt. De band met GJS en OKK is echter
tot op de dag van vandaag onverminderd
goed.

In 2017 ontstonden de eerste gesprekken over
de bouw van een Brede school in Gorinchem
Oost. Dalemplein. Sindsdien hebben we dat
beeld nooit meer losgelaten.
In 2019 werd het serieus. We startten visie
gesprekken met leden, ouders en oud leden. En
met elkaar kozen we richting.
Nu is het dan eindelijk zo ver. Er is een
overeenkomst gesloten met de gemeente.
We gaan naar Gorinchem Oost.
Hiermee komt een droom uit. Als we dit met
zo’n klein clubje kunnen bereiken dan zijn de
mogelijkheden eindeloos. Dit alles ontstaat uit
vriendschap en bevlogenheid. Al die tijd zijn
we samen opgetrokken. Laten we ook in de
toekomst deze warmte aan elkaar geven….

….In Gorinchem Oost
let goed op jezelf, en elkaar
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Sneak Peek!
Deze eerste fotos geven een goed beeld van
ons nieuwe thuis!
De ruimte is open, toegankelijk met veel licht.
De vloer oogt warm. De bar is op “keukenblad
hoogte”. Alles overzichtelijk.
En, van alle gemakken voorzien. Wiﬁ, een
digibord, computer om muziek te streamen.
Alles erop en eraan.
Er is zelfs een pooltafel, een dartboard én een
heuse loungeset op het dakterras.
…..
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Nieuw bij Achilles
Handbal Fit Senior.
Meer aandacht voor ouderen in
Gorinchem Oost. We zijn op
11 november 2021 van start gegaan
met 9 deelnemers tussen 62 en 83 jaar!
Op 12 november, 1 dag later, ben ik in
gesprek met enthousiaste
deelneemster Nel Dickhout.

Nel is 77 jaar, een heel actieve vrouw. Ze ﬁetst en
wandelt veel en regelmatig. Heeft aan Nordic
Walking gedaan en in het verleden veel sporten
beoefend.
Met de jaren is dit minder geworden en zocht ze
een nieuwe activiteit om met name aan het
bovenlichaam te werken. “Toen het bericht op
Facebook voorbij kwam, was ik meteen
enthousiast”!
“Het ﬁlmpje sprak erg aan. Ik heb toen meteen
besloten om me aan te melden. Het was een leuke
en gezellige sportochtend! Een dag later voel ik m’n
kuiten wel”.
“Maar het was vooral leuk en leuke oefeningen voor
het hele lichaam. De groep is sportief en heel
gezellig. Ik ben blij dat ik de keuze
gemaakt heb en hoop dit nog een poosje
te kunnen volhouden, ook in de nieuwe
locatie!”
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De buurt en Achilles
gaan Hand in Hand
Ciska D’havé van Hoogdalem, helpt
handbal ﬁt senior op gang als
gastvrouw.
Marith Michorius is moeder, medisch
wetenschapper en lid van het kernteam van het
buurthuis Dalemplein. Ze vind het belangrijk om
de saamhorigheid in de buurt te verbeteren, en
hoopt daarom op een bruisend buurthuis!
Het kernteam van het buurthuis is nog maar kort
gevormd, maar heeft al veel ideeën om samen met
Achilles aan de slag te gaan! Wij zullen als
kernteam bezig zijn met het opstarten van het
buurthuis, het aantrekken van vrijwilligers en het
regelen van activiteiten en hopen daar in op een
ﬁjne samenwerking met Achilles. Wie weet tot
binnenkort!

Op één van de bijeenkomsten voor de
eventuele oprichting van een
buurtverenigingen ontmoetten we
Ciska. Ze wil graag haar steentje
bijdragen aan de buurt. En omdat haar
hart óók bij de sport ligt vond ze het leuk
om ons te helpen met het opstarten van
Handbal Fit Senior. Het mensen naar de
zin maken staat voor haar voorop!
De rol van gastvrouw, past haar dan ook
volledig. Ze vindt het zelf leuk om te
doen, en wij zijn er blij mee!
Een mooiere start van het
samenbrengen van de buurt met de
sport, is er niet.
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Samenwerking met de wijk.
Caroliene Immerzeel is Netwerkcoördinator Brede scholen en
vanuit die functie nauw betrokken bij het bij elkaar brengen
van buurtbewoners die in de buurt leuke activiteiten willen
opzetten. Al die activiteiten moeten bijdragen aan een
bruisend Gorinchem Oost.

Samenwerking met de school
Brigitte de Boef is gymdocent voor Het Kleurenlint. Hoewel handbal haar een leuke
sport leek, maakte het geen deel uit van het lesprogramma. Onze inzet is dat te veranderen. We gaan haar
helpen om schoolkinderen kennis te laten met handbal. We nodigen haar uit voor ons trainersoverleg, bieden
“gooi jij de bal door” aan. En we doneren handballen aan de school. En daar is Brigitte direct enthousiast door
geworden. Samen gaan we de kinderen ons mooie spelletje leren. Dat geeft energie.

Samenwerking met de gemeente
Achilles gaat verhuizen naar Gorinchem Oost. Daarmee komt een wens in vervulling.
We hebben daar zelf veel aan gedaan, maar ook de samenwerking met de gemeente
moet genoemd, en geroemd worden. Niels den Dekker, beleidsmedewerker sport, zette
het goede werk van Yvonne Kromhout voort. Samen hebben ze de belangen van de
sport vertegenwoordigd. De zaal is nu 2x zo groot als oorspronkelijk bedacht.
Hier gaan we optimaal gebruik van maken.
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6 maart 2022 starten we met
PlayFit
voor 4 tot en met 6 jarigen

Peuter- en kleutersport
plezier, bewegen en leren
Je staat er niet altijd bij stil, maar die ukkies
hebben veel baat bij bewegen. Gelukkig is er in
de buurt bij de handbalclub wat te beleven op
dit vlak. Samen spelletjes doen, hinkelen,
"schipper mag ik overvaren" , "bewegend
memory", "springen naar ballonnen",
enzovoorts enzovoorts. Behalve leuk, is
spelenderwijs leren bewegen ook belangrijk

Je hoeft geen lid te worden. Je begeleider vinkt
aan of je kind aanwezig was. Je mag een keertje
gratis meedoen. Na aﬂoop kun je een
strippenkaart aanschaﬀen. Elke keer als je
kindje meedoet, vinken we er een af. Een strip
kost € 2,50 .

voor jonge kinderen. Voor hun coördinatie,
motoriek en zelfvertrouwen. We mikken op
woensdagmiddag om 16 uur.
lees meer ,
Laat ons weten als je wilt deelnemen.
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Oliebollen Traditie
bestel dit jaar online
en steun Achilles…….

handbalgorinchem.nl/oliebollen
bestellen kan (online only)
tot 12 uur op
28 december

Op 28 september
hebben we tijdens de
ledenvergadering, postuum
de erelidmaatschap- penning
uitgereikt aan Ellen Kleppers. Dochter Debby en
zoon Rayender hebben in naam van hun
overleden moeder, de penning in ontvangst
genomen.

Welkom! Mireille Drost
Dit jaar is het mogelijk om oliebollen af te halen
tussen 10 en 13 uur. Mireille hoorde dat wij hulp
nodig hebben en bood spontaan aan er bij te
zijn. Ze verspreidde ﬂyers en is er op 31
december bij om de afhaal-tafel te bemensen.
Fijn dat er mensen zijn die dit soort dingen
spontaan doen! Dank je wel Mireille, en alle
andere vrijwilligers.
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Op 27 november
organiseerden we de
rommelmarkt. Er was
redelijk wat aanloop.
De opbrengst gaat gebruikt
worden voor een nieuwe
fotowand voor onze nieuwe
plek.
Op initiatief van Elbert van den
Doel van de Plus Supermarkt, was
er van 5 september t/m 13
november een actie, speciaal om
het verenigingsleven een hart onder
de riem te steken. Dit vooral
vanwege de “Corona-tijd”.
Deze Plus actie levert Achilles
€ 295,- op. Dank aan de mensen die
hier hun inkopen deden én dhr. Van
den Doel voor deze mooie actie!
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Op 22 november was het dan zover.
Gemeente Gorinchem en
Handbalvereniging Achilles tekenden de
samenwerkingsovereenkomst
Dalemplein.

Met deze mijlpaal markeren we
ook het startpunt van nieuw
sportaanbod in Gorinchem
Oost. We kijken ook enorm uit
naar “gewoon” weer kunnen
sporten.

In deze overeenkomst maken we afspraken voor
het beheer van de ontmoetingsruimte. We
zetten hiermee de eerste stap en hopen dat ook
de buurt of andere partijen gaan aansluiten,
zodat Dalemplein een kloppend hart van
Gorinchem Oost zal worden.

We zullen u in het volgend
clubblad mee laten genieten
van gave foto’s van
trainingen en wedstrijden.
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In gesprek met Kady Hoogenboom!
Kady, wie kent haar niet. Toch is er meer wat we niet van haar weten. Kady is
een “alleskunner”. Ze handbalt zeer verdienstelijk, speelt in een bandje, waar ze
gitarist is en soms op de achtergrond zingt. Ze schaakt af en toe een potje en
werkt 3 dagen in de week in de Plus supermarkt. Maar wat ze het belangrijkst
vind is school! Kady zit op het Fortis Lyceum, is een Bèta student en wil later
iets in de Biotechnologie (virussen en medicijnen) gaan doen. Deze pandemie
periode vindt ze dan ook rete interessant!
Eigenlijk ben ik een nerd, zegt ze. Maar dan wel
eentje die makkelijk praat en contact maakt met
anderen.

Dit heeft ervoor gezorgd
dat we in het team meegetrokken werden en dus ook fanatieker.

“Toen ik bij Achilles kwam als pupil kon ik niets met
mijn voeten en benen. Iets met struikelen en zo”.
Maar het kennismaken met deze sport bij Cora,
merkte ik dat ik best wel goed kon gooien. En toen
werd ik enthousiast omdat mijn zelfvertrouwen
groeide en ik het dus heel erg leuk vond om te doen.

Ook werd ik socialer en groeide er steeds meer een band.
Het feit dat je goed je mening kunt geven, is dit 1 van de
ontwikkelingen die ik mede heb te danken aan deze periode met
de dames. Als je lang met een team meedraait en samen 1 ding
doet, dan heb je genoeg zelfvertrouwen om zelf ook een doel te
stellen en zelf iets over te kunnen zeggen. Dan voel je je een van de
groep en niet een beginneling die meeloopt. Hierdoor raak je
vertrouwd met het team en de club.

Wat heeft handballen voor je ontwikkeling
betekent? Omdat ik en mijn vriendinnetje
Femke te oud waren voor de Kabouters
en er geen team was in onze leeftijdscategorie,
mochten we met de dames meetrainen en spelen.

Tot slot; Wat is de gouden tip die je wilt geven aan het bestuur?
Nou, kinderen benaderen die klaar zijn met zwemles, graag
willen sporten maar niet weten wat te doen.
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Er komt een totale lijn met artikelen
beschikbaar, die je kunt aanschaﬀen met
het logo van onze club.

Ons nieuwe tenue!
Het tenue is van Hummel. De streepjes op de schouders
zijn wit. Zo blijven onze clubkleuren voornamelijk
rood/wit. Wel is er een zwart accent toegevoegd. De shirts
gaan we voor de teams in 1x bestellen, maar
nabestellingen zijn mogelijk. Je kunt het tenue in 2x terug
betalen. De club schiet het voor.

De club steekt
ook scheidsrechters, trainers,
coaches en bar
medewerkers in
het nieuw. 12

Kittridge Westmaas, een ruwe handbal diamant!
Hoi, ik ben Kittridge, maar iedereen
noemt me Kitt. Ik ben 17 jaar oud, ben
geboren in Paramaribo, Suriname. 3 ½
jaar geleden ben ik naar Nederland
verhuisd en samen met mijn ouders
woon ik in Herwijnen. Wat school
betreft doe ik de BBL opleiding voor
elektromonteur. Dat betekent werken
en leren. D00r de sportdocent bij Het
Gilde, heb ik kennis gemaakt met
handbal. Ik wilde hier meer van weten
en heb me bij Achilles aangemeld. Een
goede keuze, denk ik nu.

Ook de gesprekken met de trainer en
spelers, zorgen ervoor dat ik het erg naar
mijn zin heb bij Achilles.
En nu we naar Gorinchem Oost gaan
verhuizen, is het voor mij veel
gemakkelijker om te komen trainen.
Werken, leren en sporten kan ik dan veel
beter met elkaar combineren. School blijft
belangrijk omdat ik me ook wil
richten op het
ondernemerschap
in de elektrotechniek.

Handbal is snel, explosief en volgens de
trainer ben ik de snelste als we
sprintjes moeten trekken. Ik voel me
helemaal thuis in dit spel én bij de club.
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Nieuwe materialen
aangeschaft ASM

Samen met FysioPP
FysoPP is gevestigd in Vuren. In de afgelopen
jaren is er een mooie samenwerking ontstaan.
In 2018 organiseerden we gezamenlijk de pilot
Handbal Fit. Dit leverde meteen 6 nieuwe leden
op. Gecombineerd met andere enthousiaste
sport-vormen, is nu elke maandagavond de
Handbal Fit groep actief.
Dit was zodanig succesvol en smaakte naar
meer. Daarom organiseren we nu Handbal Fit
Senior. Ook bespreken we de mogelijkheden van
het opzetten van een Fitness groep op vrijdag
avond. Op deze manier versterken we elkaar.
Achilles brengt handbal kennis en FysioPP zorgt
voor ASM training op maat voor de betreﬀende
groep..
“Onze” Robin Oostdam werkt ook als
Fysiotherapeut bij FysioPP. En zij helpt ons weer
om ASM op onze trainers over te brengen. Zo is
er duidelijk sprake van een Win-Win.
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Achilles, voor iedereen met een hart voor de sport!
Het Special Team is ook een belangrijk onderdeel van onze
club. In teamverband sporten, maar vooral met elkaar winnen
van wedstrijden, zijn heel belangrijk voor sporters met een
beperking. Het Achilles Special Team neemt jaarlijks deel aan
verschillende handbaltoernooien voor mensen met een
beperking. Zelf hebben we ook ons eigen toernooi op 1 mei
2022. Wedstrijden worden gespeeld met aangepaste
spelregels. Maar qua inzet doet men niet onder voor de
“gewone” wedstrijden. Ons Special Team heeft in 2007 zelfs
de gouden medaille gewonnen en bij de laatste Regionale
Special Olympics, op 13 november 2021, kwamen ze met de
bronzen medaille naar huis. Zou je bij ons S-Team aan willen
sluiten, neem gerust een kijkje op onze website!

Harry Venderbos
gaat deelnemen in
de kerngroep voor
het oprichten
van een buurtvereniging. Zo
komen we ook
als vereniging
stevig geworteld
in de nieuwe buurt.
Harry Venderbos: “Wat ik probeer te
bereiken? Een goede samenwerking tussen
Achilles en de Buurtvereniging.
De buurt laten weten dat er een
buurtvereniging is. Een goede
samenvloeiing van de activiteiten agenda
van buurt en sport”.
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Uitnodiging
“Nieuwjaars”receptie zondag 16 januari 2022!
Tussen 13:00 uur - 16:30 uur
gaan de deuren open.
Voor de eerste keer kunt u dan
kennismaken met de nieuwe locatie.
Neem een kijkje Kruithoorn 7 Gorinchem
(Dalemplein).
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Laat je ons even weten of je komt?
handbalgorinchem.nl/nieuwjaarsreceptie
We zijn a ankelijk van de dan geldende corona regels. Meld je
daarom aan. We bieden 2 tijdslots omdat we op basis van huidige
regels een gemaximeerd aantal bezoekers mogen ontvangen.
Het is niet uitgesloten dat deze regels nog strenger worden.
Houd daarom website in de gaten.
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Help ons de club nog leuker te maken
Heb je wel eens een vakantiereis georganiseerd? Of een bruiloft gepland?
Of iemand verrast met een feestje voor een het behalen van een mijlpaal?
Dan weet je dat het organiseren zélf al leuk is. Die voorpret kun je ook
bij Achilles beleven. Wij zoeken mensen die de hand niet omdraaien voor
het organiseren van een evenement waar nog lang over gesproken wordt.
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Programma 2022, aan Dalemplein
Zodra het weer mag!

Maandag

18:30 - 19-30 F (7 / 8 jaar) en E jeugd (9/10 jaar)
19:00 - 20:00 D jeugd (11/12 jaar)
20:00 - 21:00 S-team
21:00 - 22:00 Handbal Fit

Woensdag

16:00 - 17:00 PlayFit (4,5,6 jaar) (strippenkaart)
18:30 - 19:30 Jongens Midweek
19:30 - 20:30 B jeugd (15/16 jaar)
20:30 - 22:00 Midweek Dames

Donderdag

11:30 -13:00 Handbal Fit senior
(tijd onder voorbehoud)

Vrijdag

18:00 - 19:00 Fit & Fitter (strippenkaart)
(tijden onder voorbehoud)

Nieuw: ﬁtness bij Achilles

Fit & Fitter op vrijdag

Sportaanbod voor 4 tot 104 jarigen.
PlayFit op woensdag en Fit & Fitter op vrijdag willen we starten in maart.
We zijn in gesprek met FysioPP om de Fit & Fitter groep te leiden.
We willen peilen hoeveel animo er is. Kijk op onze site
Je kan dan tegen lage kosten meedoen. Je stempelt als lid € 2,50 af.
Niet-leden kunnen ook gewoon aanhaken maar betalen het dubbele.
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Redactie:
Hanna Esajas
communicatie.achilles@gmail.com

Leuk als je reageert.

Sponsors
bedankt !

Ben je ondernemer, en gaat het je ondanks deze nare tijd, toch voor de wind?
Misschien wil je ons dan een extra zetje geven, zoals ook onderstaande ondernemers dat doen:
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