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Over van alles en nog wat…
*************************
Ik ben benieuwd of jullie inmiddels weer helemaal zijn bijgekomen van
Koningsnacht en Koningsdag dit jaar. Ik kreeg toch sterk het gevoel dat iedereen de
gemiste edities in één keer wilde inhalen, waar ik dan ook vol in mee ben gegaan. Wát een gezelligheid overal en wat
voelde dat toch goed! Lachende mensen, dansende mensen, met elkaar, in een eigen bubbel, een drankje te veel, veel
geknuffel, het mocht er allemaal zijn en wat was dat genieten om te zien. De sfeer in de stad was dan ook bijzonder
gemoedelijk.
Zelf heb ik me voornamelijk vermaakt bij het podium voor Havana, want daar draaide o.a. Kevin Orduña toch een paar
lekkere Latin hits! Die staat ook in de avond op het Bevrijdingsfestival in Den Haag aankomende donderdag. Ik kan
jullie dan ook alleen maar aanraden om ook even een dansje te gaan wagen!
Helaas was ik niet aanwezig bij de oranje Dixieland editie op Achilles, maar aan de foto’s op social media te zien was
het weer één groot succes! Grote complimenten aan iedereen die er die dag weer stond om er wat gaafs van te maken.
Ik vroeg aan Tom of hij nog een leuke foto had van die dag… Dus dat werd een selfie van Tom, die we uit
zelfbescherming van Tom hier niet zullen plaatsen.

Vandaag kreeg ik plots zo’n lief berichtje van een vriend. Ik spreek hem niet meer zo vaak, maar als we elkaar zien is
het wel weer gelijk vertrouwd. Hij stuurde dat hij het over mij had met zijn vriendin en hoe hij daarin zijn waardering
uitsprak over mij als persoon. Ik kreeg daar tranen van in mijn ogen, omdat het zo oprecht en onverwachts was. Toen
realiseerde ik mij weer dat een klein lief gebaar soms zo veel voor iemand kan betekenen. Misschien moeten we dat
soms toch nog wel wat vaker doen, gewoon liefdevolle zaadjes planten bij iemand door even oprecht iets positiefs te
delen over diegene.
Ik lees nu een ontzettend interessant boek: “The Four Agreements”. Ik vind dit echt zo’n enorme eye-opener en ik kan
echt iedereen aanraden om dit boek een kans te geven. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je er wat aan zult hebben!
Ik vind het dan ook weer té toevallig dat ik gisteren las over ‘the first agreement: Be impeccable with your word’. Ik kon
daar zo veel begrip voor opbrengen hoe dat werd beschreven en dat ik dan vandaag plots zo’n spontaan lief berichtje
ontvang dat er zo goed op aansluit… Toeval bestaat niet, denk ik dan.
Deze keer was het geen yoga-blog (sorry Erwin de L, als je al klaar zat met je outfit en wierook), maar ik kom toch altijd
wel weer uit op iets semi-zweverigs. Dat vind ik ook zo leuk aan de groep die wel eens een artikel schrijft. Het zijn zulke
verschillende onderwerpen, perspectieven en manieren van schrijven. Ik vind dat zelf altijd interessant om te lezen!
Maar het zit er weer op, want als het aan mij ligt kan ik úúúren schrijven over van alles en nog wat. Vergeet niet om
vandaag even iemand een lief berichtje te sturen, gewoon omdat het kan. Sterker nog, je kijkt nu toch al naar een
scherm, dus doe het nu! ;)

4

Mooie dag mensen, tot snel op het veld!
Liefs,
Lena van Bijsterveld
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Van het Bestuur
**************
Verslag rondleidingen nieuwbouw Dixieland
Beste Achillianen,
Wat was het weer ouderwets gezellig druk op ons veld. Vandaag hebben jullie in grote getale gebruik gemaakt van de
aan ons geboden mogelijkheid om vroegtijdig in ons nieuwe "huis" te komen kijken.
Uit de vele reacties mogen wij opmaken dat deze eerste kennismaking jullie goed bevallen is en dat jullie niet kunnen
wachten om ons nieuwe huis in gebruik te gaan nemen. Heel erg fijn om dit van jullie te horen én voor ons een
stimulans om hard door te blijven werken aan een oplevering op 20 mei a.s. Alleen willen wij jullie erop wijzen dat de
bouwplaats vandaag dan wel open was voor ons maar tot zeker eind mei a.s. niet meer. Met klem willen wij jullie
vragen om tot nader order niet meer via de bouwplaats op de galerij, trap en/of vlonder te klimmen. Ook
vanaf 20 mei a.s. zal het terrein nog niet in de "oude" vorm terug gebracht zijn. Want dat is dan nog steeds een
gemonitorde bouwweg en verboden terrein voor ons.
De planning voor de komende maanden komt in het kort neer op het volgende. Tot 20 mei gaat de aannemer de
binnenzijde van ons Achilles huis afronden tot het vooraf overeengekomen niveau. Vanaf 23 mei a.s. starten wij zelf
met onze eigen werkzaamheden in ons huis.
Tot half juni is de school aan de beurt om afgebouwd te worden.
In juni wordt ook de buitenzijde zoals paden, walkanten, terras en dergelijke afgemaakt tot het eerder overeengekomen
niveau. Het ontwerp van de schooltuin en de inrichting ervan zijn door SCOH uitbesteed aan een andere ontwerper en
aannemer. Dit gebeurt aansluitend aan de eindoplevering van aannemer Formabouw. Deze verwacht eind juni a.s.
zover te zijn.
Nogmaals dank voor jullie enthousiasme vandaag en jullie reacties op onze vraag om mee te komen helpen. Hier maken
wij de komende maanden graag gebruik van. Maar eerst nog de oplevering op 20 mei als eerste stap.
Jullie bestuur.
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Wedstrijdverslagen WAPC
***********************
Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl
Achilles D2 tegen de Meervogels
5-11
De wedstrijd begint normaal maar dan scoort Achilles met een schot van Jim 1-0, kort daarna scoort Achilles weer
met een schot van Niels 2-0 en meteen scoort Achilles weer Imke 3-0. Na de Meervogels hebben aangevallen en
werden verdedigd scoorde Achilles met een goal van Niels 0-4. En daarna de aanval van de Meervogels ging goed en ze
scoorden 1-4, maar kort daarna scoorde Achilles weer met een doorloop 1-5 maar de Meervogels kregen wraak en
scoorden en dat maakte 2-5 maar kort daarna scoorde Achilles weer van een goal van Jim 2-6 daarna kreeg Achilles een
strafworp genomen door Noa en ze gooide hem erin 2-7. Eerste helft afgelopen. Vlak na de pauze scoort Niels met een
doorloop 2-8 en daarna scoorden de Meervogels 3-8 maar daarna scoort Jim weer 3-9 en daarna scoort Noa met een
doorloop 3-10 maar daarna krijgen de Meervogels een mooie aanval en scoren 4-10, dan scoort de wisselspeler luuk van
Achilles met een schot 4-11. En dan komt de laatste treffer van de Meervogels met een mooi goal 5-11 einde wedstrijd.
De eindstand is 5-11 Achilles heeft gewonnen.
Fedde
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:

Verjaardaghoekje
***************
De jarige van deze week zijn: Britt Linse, zij wordt 7 mei 12 jaar. Op dezelfde dag
viert Minka Boelhouwer haar 10e verjaardag.
Op 8 mai viert Brandon van Dam zijn 8e verjaardag.
Alle drie van harte gefeliciteer en maak er een mooie dag van.
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Ledenlijst
*********

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn
Uitsluitend schriftelijk
Kokosnootstraat 119, 2555 XC Den Haag
Of via Email: ledenadministratie@hkvachilles.nl
Bedankt als lid:

Overgeschreven naar niet-spelend lid
per einde seizoen:
Adreswijziging per 1 juni:

Marit Foppen
Feline Top
Louise Boonstoppel
Alex Opmeer
Marianne Kasten naar
Mient 451
2564 LC Den Haag

Olga
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Pleunen
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde:
Zaterdag

Geen wedstrijden!!

Zarerdag

Geen wedstrijden!!

Succes allemaal!!!
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Geen wedstrijden voor de weekenden van 30 april / 1 mei en 7 en 8 mei!!!
Volgende week dinsdag 10, woensdag 11, zaterdag 14 en zondag 15 mei
Dunas 1 – Achilles 3 (oefenwedstrijd)
Vitesse B2 – Achilles B2

Di 20.30 uur
Di 19.30 uur

KCC/CK Kozijnen 8 – Achilles 7

Wo 20.00 uur

Achilles – die Haghe
Achilles 2 – Die Haghe 2
Achilles 3 – TOP/LITTA 4
Pernix 3 – Achilles 4
ALO 3 – Achilles 5
Achilles 7 – Maassluis 6
KZ Danaiden 10 – Achilles 8
Achilles A1 – Pernix A1
Achilles A2 – Dunas A3
Achilles B1 – KCR B1
Achilles B2 – Dunas B1
Nikantes B1 – Achilles B3
KCR C1 – Achilles C1
Fortuna/Delta Log C4 – Achilles C2
Achilles D1 – Valto D1
Achilles D2 – Korbis D2
Dunas D3 – Achilles D3
ODO E1 – Achilles E1
Achilles E2 – Die Haghe E1
Achilles E3 – HKV/Ons Eibernest E2
Die Haghe E2 – Achilles E4
Fortuna/Delta Log E8 – Achilles E5
Achilles F1 – Phoenix F1
Achilles F2 – Die Haghe F3

Za 16.10 uur
Za 14.40 uur
Za 13.15 uur
Za 16.00 uur
Zo 14.00 uur
Za 13.00 uur
Zo 14.30 uur
Za 11.45 uur
Za 14.30 uur
Za 10.30 uur
Za 11.45 uur
Za 11.00 uur
Za 11.00 uur
Za 12.30 uur
Za 09.30 uur
Za 10.30 uur
Za 11.00 uur
Za 11.00 uur
Za 11.15 uur
Za 10.15 uur
Za 10.00 uur
Za 10.30 uur
Za 09.15 uur
Za 09.15 uur

VELDDIENSTEN
Zaterdag

WASROOSTER

Bel even naar de kantine (3684814)
of er iets te wassen is. Mocht het
je niet uitkomen, probeer dan met
iemand te ruilen. Lukt dat ook
Bij verhindering zelf voor een niet, AARZEL DAN NIET OM
vervanger zorgen!!!
Rene een belletje te geven: 0620427206.
Zondag
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Inzamelingsactie´s
*****************
DE-punten
Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt gedronken. Deze kopjes zijn vrij
prijzig en bij inlevering van DE-punten krijg je korting op de
prijs. Daarom staat er in de kantine een doos waar DEpunten ingestopt kunnen worden.
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor.

Inleveren frituurvet
******************
Je gebruikte frituurvet inleveren op Achilles kon altijd al, maar nu doen we het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in
samenwerking met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een
waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen. Recyclen is goed voor het milieu, het
inzamelen levert Achilles een zakcentje op én Green Oil Recycling doneert 10% van de opbrengsten aan het door ons
gekozen goede doel: Stichting Semmy! Win-win-win-situatie dus!
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