
 

Ontbijtbijeenkomst Hart in Actie levert naam evenement op.  

Tijdens een ontbijtbijeenkomst op 6 oktober in de Wester met bestuur en leden, onthulde 
voorzitter Guus Fonteijn de naam van het aangekondigde evenement op 18 mei 2019. De 
dag zal gaan heten “Gezond leven event” en zal zo’n beetje alles gaan omvatten wat te 
maken heeft met een gezonde leefstijl, goede voeding, bewegen en sport. “Het wordt 
een enerverend en informatief event voor jong en oud”, aldus Fonteijn. Een van de 
doelstellingen van Hart in Actie is om het aantal sportende leden omhoog te krijgen.  

ontbijt 

Terwijl de leden van Hart in Actie zich het ontbijt goed lieten smaken, verzekerde hun 
voorzitter zich van medewerking door een formulier te laten invullen, waarop de leden 
hun talenten kunnen inzetten voor de organisatie van de dag. Bovendien konden de ca. 
45 aanwezigen aangeven welke (wekelijkse) activiteiten of sporten zij nog meer wensen 
uit te voeren bij Hart in Actie. 

bier 

“Hart in Actie bestaat nu bijna 25 jaar”, aldus Guus Fonteijn. “Je vraagt je af waarom 
zo’n ontbijt? Ons bestuur denkt vooruit, wij weten wat er in de maatschappij leeft. En wij 
moeten ook vooruit, zorgen dat het ledental goed blijft. Een vraag aan jullie: was 
Heineken vroeger het beste bier? Neen, dat was het niet maar het is één van de grootste 
brouwerijen ter wereld geworden door goed aan de weg te timmeren. En als de mensen 
ons niet kennen, komen ze ook niet sporten. Wij gaan dus ook aan de weg timmeren, wij 
moeten nog beter bekend worden. Wij willen onze vereniging versterken. Dat lukt al heel 
goed. Wij hebben 5000 Euro gekregen van de gemeente. Op 18 mei hebben wij dat 
event. Fitland kost ons niets maar wij hebben wel vrijwilligers nodig. Die vrijwilligers 
krijgen die dag koffie, thee en een lunch”. 

 

 



applaus 

Guus vraagt en krijgt applaus voor diegenen die het ontbijt hebben verzorgd. “Ik hoop 
dat alles wat wij doen en zeggen in jullie hart terecht komt, want wij hebben jullie nodig. 
Bestuursleden kunnen en willen veel maar wij kunnen het niet alleen. Wij hebben ook 
niet alle kennis en ervaring. Ik heb het over het ophangen en rondbrengen van posters. 
Als wij ze kunnen betalen, het neerzetten van spandoeken. Een promotie doen bij de 
winkels in Mill of buiten folders uitdelen. Helpen bij de opbouw en inrichting van de hal. 
Op 18 mei de exposanten de weg wijzen. Programma’s uitdelen. Helpende handen bij de 
workshops. Iemand die hulp kan geven bij facebook. Een veilingmeester misschien? 
Kortom veel werk te verzetten”, besluit Guus.  

beweegtuin 

Na het ontbijt konden de deelnemers naar de nabij liggende Beweegtuin in de 
Domeinenstraat, waar docent Jordi Paters enthousiast uitlegde hoe de toestellen te 
gebruiken. Bovendien liet hij met moderne, kleurige hulpmiddelen zien hoe je eenvoudig 
in de natuur goede oefeningen kunt doen. Jordi noemt dit trendsporten.  

Jordi legt uit: “Bij goed weer heeft het altijd meerwaarde om buiten te zijn, laat staan om 
te bewegen. En sporten in groepsverband is goed voor lichaam en geest. Door 
trendsporten te beoefenen, wordt er kennis gemaakt met nieuwe sporten en 



beweegmogelijkheden voor iedereen. Ieder individu wordt uitgedaagd op zijn of haar 
niveau te bewegen. En als er succes wordt behaald, dan krijg je meer zelfvertrouwen. En 
vaak wordt daarna ook nog actiever bewogen”.  

De leden die niet aanwezig waren bij het ontbijt en toch hun steentje willen bijdragen tot 

een geslaagd event op 18 mei of hun wensen willen kenbaar maken voor nieuwe 

activiteiten, kunnen zich melden bij Guus Fonteijn, tel. 0622552427, 
guus.fonteijn@wiseup.nl  

 

Foto Cor van der Weem DSC05285: “De leden van Hart in Actie lieten zich het ontbijt 
goed smaken”.  

Foto Jordi Paters Beweegtuin: “Bij goed weer heeft het altijd meerwaarde om buiten te 
bewegen”.  

 

 

 

 

mailto:guus.fonteijn@wiseup.nl

