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COLOFON  HART IN ACTIE MAART 2020  
 

Bankrekening:  NL18 RABO 01343 81688 t.n.v. Hart in Actie 
 

Website:  www.hartinactiemill.nl 
 

Correspondentieadres:  Wolfsculen 37, 5451 WR  MILL 

 
Tel: 0485 – 45 38 26  E-mail: hartinactiemill@ziggo.nl 

 
 

Bestuursleden  
 

 Voorzitter Guus Fonteijn 06-22552427 
 Secretaris Mieke van de Kolk 0485-453826 

 Penningmeester Bjorn van de Weem 06-50932933 
 Bestuurslid Sportleiders Marion Paters 0485-452586 

 Bestuurslid Contactpers. Wilma de Klein 0485- 452038 
 

Sportleiders 
 

 Corrie Cuppen (Escharen) 0486 – 47 6566 

 Dedde Hoekstra  (Wanroij) 06 – 2182 3659 
 Jordi Paters (Mill)  06 – 5577 3778 

 Marion Paters (Mill) 0485 – 45 2586 
 Reint Hendriks (Mill) 06 – 2168 2942 

 
 

Contactpersonen 
 

 Dinsdag Groep 1 Wilma de Klein 0485 – 45 2038 
 Dinsdag Groep 2 Jan Kersten  06 – 23364390 

 Langenboom Theo Emons  0486 – 43 1610 
 Wandelvoetbal   Guus Fonteijn  06 – 22552427  

 Donderdag Groep  Harrie van de Kolk 0485 – 45 3826 
 

Sportzalen 

 
 De Wester, Havikstraat 1, Mill  0485 – 455 021 

 De Wis, Dominicanenstr. 25, Langenboom  0486 – 431 800 
 

 
Erevoorzitter:  Dhr. Toon Hermsen 

 
Lid van Verdienste: Dhr. Jan Kersten 

 Dhr. Ben Wijnen 
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Chronische aandoening? 

Blijf in beweging 
met wandelvoetbal
of volleybal!
Bij Sportvereniging Hart in actie kunt 

u werken aan uw gezondheid. Bewe-

gen is goed voor uw welzijn, zeker voor 

mensen met een chronische aandoening 

zoals o.a. hart- en vaatziekten, diabetes, 

astma of COPD. Denk aan uw toekomst. 

Investeer in een goede gezondheid en 

kom in actie.



 

 

HOOFDSPONSOR HART IN ACTIE 

 



 

 

 

 

25 jaar "Topsport" 
 
6 maart 1995 begonnen de eerste leden van Sportvereniging 

Hart in Actie met sporten. Onze oprichter en erevoorzitter Toon 

Hermsen geeft in dit nieuwsboekje een mooi beeld hoe het 
allemaal begon.  

 

We mogen ons gelukkig prijzen dat Toon Hermsen en de 

bestuursleden uit het verleden, met hun tomeloze inzet en met 

hulp van onze vele sponsoren een stevig fundament hebben 
gelegd voor onze mooie vereniging.  

 

Hart in Actie onderscheidt zich van andere sportverenigingen in 

de gemeente Mill en Sint Hubert, met aangepast sportaanbod 

en aangepaste activiteiten voor mensen met een chronische 

aandoening zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of 

COPD. 

 

De voortrekkersrol van Toon Hermsen op het gebied van 

reanimatie en inzetten van een AED binnen onze vereniging 

was uniek en baanbrekend.   

 

Naast sporten en bewegen zette Hart in Actie zich ook altijd in 

om gezonder te leven en meer te bewegen. Het "Gezond Leven 

Event" op 18 mei 2020 in het City Resort in Mill was daarbij een 

geweldig hoogtepunt.  



 
 

Het Event werd door 820 geregistreerde bezoekers bezocht. In 

53 stands gaven 212 personen voorlichting. Er werden door 

120 leden van diverse sportverenigingen sportdemonstraties 

voor hun club verzorgd. In een aparte zaal werden door 
8 organisaties lezingen gehouden, die door 160 belang-

stellenden werden bijgewoond.  

 

Maar sporten en bewegen is en blijft natuurlijk onze 

kernactiviteit. Het is dan ook heel fijn dat nog steeds nieuwe 

leden zich aanmelden om te komen sporten bij Hart in Actie.  

 

Dus alle reden om ons 25 jarig jubileum te vieren!! 

 

 

 

 

 

 
 
Chris Kersten 
Industriepark 5c   
6603 BE Wijchen 
 

 
Guus Fonteijn, voorzitter 



 

Auto Service Kersten 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ASK 

 
 
Chris Kersten 
Industriepark 5c   
6603 BE Wijchen 
 

 

Telefoon  :    024-6634415 

Email:    ask.chris@upcmail.nl 



 

 

 

P.J. de Vet & Zonen Mill B.V. 
Jochemsweg 5, 5451 HW Mill 
T: +31 485 451 207, F: +31 485 455 095 
Website: www.devetbv.nl  Info@devetbv.nll 



P.J. de Vet & Zonen Mill B.V. 
Jochemsweg 5, 5451 HW Mill 
T: +31 485 451 207, F: +31 485 455 095 
Website: www.devetbv.nl  Info@devetbv.nll 

Oprichter Hart in Actie kijkt terug 
 

(Door onze verslaggever) 
 
MILL – Toon Hermsen is geestelijk vader, oprichter en 

erevoorzitter van Sportvereniging Hart in Actie, de regionale 
sportclub voor mensen met een hartkwaal, diabetes, COPD of 

andere chronische beperking. Hij kijkt terug op 25 jaar 

sportvereniging Hart in Actie.  

 
Vrijwilligerswerk zit er bij Toon Hermsen (82) ingebakken. Als jongetje 
was hij al misdienaar, en later 
was hij voorzitter, bestuurslid 
of oprichter van diverse goede 
doelen organisaties, zoals 
bijvoorbeeld volleybalclub 
Apollo, Stichting Hart voor 
Noordelijke Maasvallei of de 
nationaal werkende Stichting 
Kies voor Leven.  
 
Hoe het begon  

In december 1991 maakte 
Hermsen zijn eerste zware hartprobleem mee en werd hartpatiënt. 
Het zou in één klap zijn hele leven veranderen. Voor hem was dit 
echter geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Integendeel, 
want hoewel hij op dat moment nog intensief doende was als 
voorzitter van volleybalvereniging Apollo begon hij in 1993 al met het 
uitwerken van plannen om een sportvereniging voor zijn lotgenoten op 
te richten. Hierbij stond niet alleen het werken aan een verbetering 
van de lichamelijke conditie voorop, maar was ook het beleven van 
spelplezier en onderling contact een belangrijk mikpunt. 
 
Het enige probleem was dat er zo snel geen sportleider voorhanden 
was. Per toeval liep Hermsen enige tijd later wel een sportinstructeur 
(Bart van der Duijn, red.) tegen het lijf die wel oren had naar een club 
als Hart in Actie. 
 
Op maandag 6 maart 1995 kende Hart in Actie zijn vuurdoop. De 
eerste vijftien leden begonnen met een uurtje per week te sporten 
onder professionele begeleiding. Hermsen nam in zijn eentje alle 



bestuurstaken 

voor zijn rekening. 

“Langzamerhand 
vormde ik een 
compleet bestuur 

om me heen”, 
weet Hermsen 

nog. “Na een dik 

jaar stond de 
organisatie al 

aardig op poten.”  
 

Groei 

Vanaf dat moment 
groeide Hart in 

Actie steeds meer. De stijgende lijn van toenemende leden zette zich 

gestaag voort. “Dat we zo’n stabiele groei hebben doorgemaakt was 

onder andere te danken aan de niet aflatende stroom van 
persberichten die we de wereld in stuurden. Daarmee hielden wij het 

uitdragen van ons doel constant onder stroom. Behalve het sporten op 

zich, vindt men binnen de sportvereniging gezelligheid van groot 

belang. “Elke groep heeft zijn eigen contactpersoon,” vertelt Toon.  
 
Op een gegeven moment schommelde het ledenaantal rond de 135 

leden. Uit de wijde omgeving komen mensen met een hartkwaal, 

diabetes of ander chronisch gebrek sporten in de Wester te Mill of in 

de Wis in Langenboom. 

 
Hermsen: “In de beginjaren kon niet iedereen zich bij Hart in Actie 

aansluiten. Alleen mensen die aantoonbare diabetes of een hartkwaal 

hadden en doorverwezen waren door een internist of cardioloog 

konden lid worden. Een van onze leuzen was niet voor niets ‘je wordt 
niet voor je lol lid van deze club’.”    
 

Bang 

Nieuwe leden die zich aanmelden zijn vaak bang. Dat is ook de reden 

dat de partner ook mag meedoen. Toon: “Het is daarbij eveneens 
belangrijk om deze mensen goed op te vangen. Men wordt terdege 

begeleidt. Bovendien is er ook allerlei medische apparatuur in de 

buurt, zoals een AED (Automatische Externe Defibrillator), voor het 

geval er zich iets ernstigs voordoet. Daarnaast hebben een groot 

aantal leden een reanimatie opleiding gevolgd. ”  
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Reanimatiecursussen 
Het belang van snel beginnen met reanimeren is groot. Wie binnen 
zes minuten gereanimeerd én gedefibrilleerd wordt, heeft 50-75 
procent kans om een 
hartstilstand buiten 
het ziekenhuis te 
overleven. Daarom 
begon Hart in Actie 
destijds in 1995 ook 
met het verzorgen 
van reanimatie-
onderwijs. Van een 
AED was toen nog 
geen sprake. Die 
kwam pas in beeld in 
het jaar 2002 toen 
de Minister van Volksgezondheid het advies van de Gezondheidsraad 
overnam om ook leken toe te staan de AED te gebruiken. 
 
Dieptepunten 

Bij 25 jaar Hart in Actie horen zowel hoogte- als dieptepunten. “Wat 
inherent is aan een sportclub voor kwetsbare mensen is dat er 
weleens iemand een hartprobleem heeft gehad. Er is een heel goed 
calamiteitenplan voor als er eens wat gebeurt en dat werkt meestal 
ook goed. Helaas is het weleens voorgekomen dat tijdens het 
sporten of een toernooi een lid het leven heeft gelaten. Dat is enorm 
triest en snijdt diepe wonden. Maar ook dan moet je verder.” 
 

 
 
Hoogtepunten 

Daartegenover staan ook enkele hoogtepunten. Niet alleen de flinke 
en stabiele groei is een hoogtepunt. Daarbij horen zeker de 
financiële schenkingen van onder andere Stichting Kruiswerk, 



Rabobank, Festa Zeefdruk, Vissers meubelen en vele, véle anderen. 
“Maar vooral de gemeentelijke waardering die we als toenmalig 
bestuur (zie de foto 
hiernaast) al in 2000 
van de gemeente Mill 
en Sint Hubert kregen 
was een geweldige 
opsteker. Dan weet je 
dat je goed bezig bent.” 
 
Goede uitstraling 

Toon besluit met: 
“Sportvereniging Hart in 
Actie heeft een goede 
uitstraling en grote 
bekendheid verworven. Door de jaren heen is Hart in Actie steeds 
steviger op zijn benen komen te staan. Er is een energiek bestuur, 
een goede samenwerking, een goede organisatie en, wat het 
belangrijkste is, er hangt een positieve sfeer. 
 
Ik ben er dan ook trots op dat ik gedurende vele jaren aan de 
opbouw van deze ideële sportvereniging een belangrijke bijdrage 
heb kunnen en mogen leveren. Ik hoop dat de ontwikkeling van 
Sportvereniging Hart in Actie altijd in opwaartse gang zal zijn en dat 
ik nog vele jaren een gewaardeerde erevoorzitter mag zijn.” 
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goed bezig bent.”
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Karstraat 4, 5451 AV Mill 

Tel.: 0485-470866 

www.meulepas.nl 

 
Zakelijke dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaren  

op het gebied van: 

Accountancy & administratie 

Belastingzaken 

Salarisadministratie & personeelszaken 

Begeleiding startend ondernemers 

Subsidies 

 

Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor belastingaangiften- en adviezen. 

 

 



 

Hier had uw 

Advertentie 

kunnen staan. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Nubé Hydraulics BV Eerste Industrieweg 15 5451 GV  Mill  Nederland  

 Phone +31 (0)485- 454488     Email  mail@nube.nl    
 

 
 
 

’T Heike    Café – zaal – Cafetaria. 

 
Leeuwerikstraat 68  5451 VD Mill       
tel. 0485-451840                                                                                                                                                                                                



Chronische aandoening?
Blijf in beweging!

Sportvereniging Hart in actie in Mill

E-mail secretariaat: hartinactiemill@ziggo.nl

Website: www.hartinactiemill.nl

Wandelvoetbal & Volleybal

Bij Sportvereniging Hart in 

actie kunt u werken aan uw 

gezondheid. Bewegen is goed 

voor uw welzijn, zeker voor 

mensen met een chronische 

aandoening zoals o.a. hart- en 

vaatziekten, diabetes, astma 

of COPD. Denk aan uw toe-

komst. Investeer in een goede 

gezondheid en kom in actie.



Spelvormen

Wandelvoetbal en volleybal.

Sportdagen 

Dinsdag, woensdag en don-

derdag. Bel voor de tijden. 

Verantwoord bewegen 

Alle deelnemers krijgen 

een intakegesprek. Ervaring 

is niet nodig. Deskundige 

begeleiding aanwezig. 

Kosten 

€ 65 per half jaar.

Locatie

Wijkaccommodatie de Wester, 

Havikstraat 1, 5451 XG Mill 

de Wis, Dominicanenstraat 25, 

5453 JN Langenboom.

Doelgroep

Mannen en vrouwen uit het 

Land van Cuijk, Gemeente 

Uden en Landerd met een 

chronische aandoening 

kunnen lid worden.

Sport en bewegen voor de doelgroep 

van Sportvereniging Hart in Actie 

heeft veel meerwaardes. Het plezier 

van het bewegen, het ontdekken wat 

je kunt, je grenzen verleggen, de 

trots op jezelf en anderen. Bovendien 

verbroedert sport. Verleng je leven, 

kom bij ons sportief bewegen!

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten?

Bel dan Wilma de Klein (0485-452038) of 

(06-10125101) of Mieke van de kolk (0485-453826)

Voor wandelvoetbal belt u Guus Fonteijn 

(06-22552427)

Hart
in Actie

D !



 

The Florist

Brandsestraat 8

5451 NW Mill

T: 0485 - 45 14 47

E: info@theflorist.nl

I: www.theflorist.nl



 

 

 

Info & Route 

Kasteel Tongelaar 
Tongelaar 12 - 16 

5451 HS, Mill (bij Nijmegen) 
06 - 46 07 00 01 

 

 

 

 

Info & Route 

Kasteel Tongelaar 
Tongelaar 12 - 16 

5451 HS, Mill (bij Nijmegen) 
06 - 46 07 00 01 

 

> VORMGEVING
IDEEËN  |  CONCEPTEN  |  ILLUSTRATIES  |  HUISSTIJL

> BUITENRECLAME
AUTO- & PANDBELETTERING  |  GROOTFORMAAT

> DRUKWERK
VOORDELIG OF LUXE  |  KLEINE OF GROTE OPLAGE

> WEBSITES
RESPONSIVE  |  SEO VRIENDELIJK  |  WEBTEKSTEN

Mondtotmond reclame  |  Roijendijk 22  |  5451ND Mill  |  0485 - 801608  |  www.viamondtotmond.nl



Sponsoren bedankt!  

Sportvereniging Hart in Actie heeft veel te danken aan de vele 

sponsoren die de afgelopen jaren heel grote en kleine financiële 
bijdragen hebben gegeven.  

Door deze financiële bijdrage was Hart in Actie in staat om 

25 jaar aangepast sportaanbod en aangepaste activiteiten, aan 

te bieden aan mensen met een chronische aandoening zoals 

hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD. 

Als speciale sportvereniging hebben wij een hele specifieke 
doelgroep die vaak niet elders terecht kan.  

Door onze (sport) activiteiten hebben we veel sympathie bij de 

inwoners van onze kerkdorpen en in de regio. Via ons nieuws-

boekje en onze mooie website www.hartinactiemill.nl  zien de 

inwoners door welke lokale en regionale sponsors we gesteund 

worden.  

Er zijn sponsoren die ons steunen omdat ze vinden dat wij een 
belangrijke maatschappelijke taak vervullen. Het verbeteren 

van de maatschappij is voor hen een belangrijke drijfveer 

geworden.  

Het afgelopen jaar hebben we heel veel publieke belangstelling 

gekregen, met name door de organisatie van het "Gezond 
leven" Event op 18 mei 2019. Dat heeft voor veel positieve 

uitstraling gezorgd, ook voor onze sponsors. 

Zo is onze mooie sportvereniging in staat geweest om een 

belangrijke voortrekkersrol te vervullen. Daarom bedanken wij 

onze sponsoren voor hun jarenlange steun! 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.zorgboerderĳ dehorst.nl



 

Nelly verdient een bloemetje 

Namens het bestuur van Hart in Actie was ik op bezoek bij 

Nelly Schouten uit Mill. Het was een verrassingsbezoek. We 

gaan Nelly een bloemetje en een cadeaukaart brengen.  

Het is Valentijnsdag, de dag waarop geliefden elkaar extra 

aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen of 

kaarten.  

Maar daarvoor ben ik niet door het bestuur op pad gestuurd. 

Nelly kijkt verbaasd als ik haar de bloemen aanreik. Ze vraagt:  

"Waarom krijg ik die bloemen?” 

Nelly is vanaf november 2017 lid van Sportvereniging Hart in 

Actie en heeft in het 

afgelopen half jaar 

twee personen 

enthousiast gemaakt 

voor onze club, zodat 

deze lid geworden 

zijn. En dat verdient 

een bloemetje en een 

cadeautje. 

Wil je ook verrast 

worden met een 

bloemetje en 

cadeautje? 

 

Ieder lid die een nieuw lid aanbrengt om te komen sporten en 

die ook contributie heeft betaald, krijgt van Hart in Actie als 

blijk van waardering en bloemetje en cadeautje. Wie volgt? 

Succes! 

Namens het bestuur van Hart in Actie Guus Fonteijn 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

  Hier had uw Advertentie 

  kunnen staan 

 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Telefoonnummer: +31 (0)485-452586 of 06-27055463 

 

 Gespecialiseerd in draai- en CNC-freeswerk 

 Tel. 0485-453635    Fax: 0485-470002. 

 www.gereedschapmakerijmill.nl 

 

 Bien Connue   .    Overgordijnen 

  Woninginrichting        .    Wavegordijnen 

       Hoogstraat 2                                     .    Vouwgordijnen 

         5451 AW  Mill                             .    Inbetweens 

               Tel. 0485- 455559             Zie nog meer:  www.bienconnue.nl     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AED Hart in Actie over gedragen aan De Wester 

 

Op zaterdag 18 januari 2020 om 14:00 uur vond in 
aanwezigheid van alle betrokken organisaties de officiële 

overdracht plaats van de AED van Hart in Actie naar De Wester.  

 

Harrie van de Kolk, die altijd het onderhoud van de AED 

verzorgde, heeft namens het bestuur van Hart in Actie de AED 
overgedragen aan Harrie van der Linden, vicevoorzitter van 

Wijkaccommodatie De Wester.  

 

De AED is in een verwarmde buitenkast geplaatst. Deze 
buitenkast is gefinancierd door Toon Hermsen (Kies voor 

Leven) en door Hart in Actie.  

 
Door tussenkomst van de EHBO vereniging Mill heeft de 

Gemeente Mill en Sint Hubert een bijdrage geschonken aan de 
Wester voor de aanloopkosten.  

 

Door het buiten plaatsen van de AED wordt Mill-West weer een 

stukje HARTVEILIGER. 

 

 



 

 
 

 

 



Hart in Actie met stand aanwezig op Regionale 

Seniorenbeurs 

vrijdag 17 april 2020 van 14.00 tot 21.00 uur 

zaterdag 18 april 2020 van 10.00 tot 17.00 uur 

 

Vrijwilligers van Hart in Actie zullen gedurende de Regionale 

Seniorenbeurs de stand bemensen. 

In de stand van sportvereniging Hart in Actie bieden we de 

bezoekers van de seniorenbeurs informatie aan over het 

sportaanbod voor mensen met een chronische aandoening 
zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma of COPD. 

 

Bezoekers die geïnteresseerd zijn, krijgen ook informatie over 

de brochure “Leefstijl is de dirigent van je leven”. Deze 
brochure is geschreven door Elly Meijnders en de voorzitter van 
Hart in Actie, Guus Fonteijn. De brochure was onderdeel van 

het project "Gezond leven en meer bewegen ook goed voor u"  

 

 
. 



 



 

Verjaardagen

MAART

16 Gerrit van Bergen  

20 Jan van den Bungelaar

23 Henriëtte de Valk

27 Henk Derks 

28 Marijke Doeleman 

31 Gerrit Verhallen APRIL

1 Jan Bongers

3 Wim de Jong

14 Cis van Avezaath

19 Gerard Somers

20 Hennie van der Duijn

23 Catheleine Verstraten

25 Bart Meulepas

29 Reint Hendriks

MEI

2 Wilma de Klein

3 Jordi Paters

6 Jan Kersten

6 Tonny van den Bungelaar

8 Joop Bens

12 Dedde Hoekstra

15 Marcel de Hoog

16 Theo Aarts

18 Jan van den Heuvel

31 Pierre van Berkel

31 Mieke van de Kolk
JUNI

19 Arnold Michiels

27 Cisca Beekmans 



 

 

 

 

 







“Wie geen tijd heeft om te bewegen moet vroeg of laat 
tijd maken om ziek te zijn” 

 
Bewegen is het beste medicijn 

De World Health Organization (WHO) adviseert mensen om 
dagelijks actief te blijven om zo meer controle te krijgen en 
houden over hun eigen gezondheid. Enkele feiten: 

 Elk jaar overlijden mimimaal 1,9 miljoen mensen als 
gevolg van een inactieve leefstijl 

 Elke dag 30 minuten bewegen reduceert de kans op meer 
dan 40 verschillende chronische aandoeningen. 

 Fysieke inactiviteit is op zich een onafhankelijke 
risicofactor voor diverse chronische ziekten 

 Meer dan 35 miljoen mensen overleden aan een 
chronische aandoening in 2005, dat is 60% van het aantal 
sterfgevallen wereldwijd 

 In Europa hebben 55 miljoen mensen diabetes. In 2030 
wordt dit aantal op 66 miljoen geschat 

 Regelmatig bewegen en sport zorgt voor een vitaal gevoel 
 Van regelmatig sporten worden we sterker en voorkomen 

we blessures  

Bron https://www.bewegenismedicijn.nl/ 

“ Wie geen tijd heeft om te bewegen  
  moet vroeg of laat 
 tijd maken om ziek te zijn”



De sportvereniging Hart in Actie uit 
de gemeente Mill en Sint Hubert is een 
sportvereniging voor mensen met een 
chronische beperking zoals hart- en 

vaatziekten, diabetes, astma of COPD.

www.hartinactiemill.nl

D
r
u

k
w

e
r
k
: 
M

o
n

d
to

tm
o

n
d
 r

e
c
la

m
e

 M
il
l


