
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 
Fitness en sport & en spel 
Vrijdag  19.00-20.30 uur 

 
Sport en beweging 50+ 
Woensdag 11.00 – 12.00 uur en vrijdag 17.00 – 18.00 uur 
 
Zwemmen gemengd en kinderzwemmen 
Zaterdag 11.00 – 12.00 uur 

 
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter: Ben Hutten 

Tel: 0571-261844 
b.hutten44@upcmail.nl  

Secretariaat: Bernard Hoogeslag 
Tel: 0571- 274880 
bernard.hoogeslag@kpnmail.nl  

Penningmeester en 
Ledenadministratie: 

Rob Zwartjens 
Tel: 0571- 277000 
r.zwartjens@concepts.nl  

Bestuursleden: Sandra Barmentloo 
Tel: 055- 323 20 12 
Barmentloo54@gmail.com  
Frits Spijker 
Tel: 0571 – 271380 
f.j.spijker@hcdo.nl 

PR & Communicatie Carolien Elizen-Klunder   
Tel. 0570 - 64 11 35 
caro@typischcarolien.nl  

  
 
Redactie Clubblad: 
 
Redactieleden: 
Redactieadres: 
Emailadres: 

Yvonne Zwartjens 
Rijksstraatweg 54, 7391 MS Twello 
mail@yvonnezwartjens.nl  

 
 
 
 
 
 



Voorwoord 
 
Beste sporters, vrijwilligers en instructeurs. 
 
Het jaar nadert zijn einde. Het Sinterklaasfeest met of zonder zwarte Pieten 
staat voor de deur en daarna zijn het kerstfeest en jaarwisseling is 2018 
voltooid verledentijd. 
Velen kijken het jaar terug wat het wel of niet gebracht heeft van haar of zijn 
verwachting. Dat zal voor een ieder van ons verschillend zijn. Hopelijk zijn uw 
wensen of verwachtingen vervult en heeft het u gebracht wat u gewenst of 
verwacht had.  
 
Als bestuur kijken we met veel voldoening op 2018 terug ook al hebben we 
afscheid moeten nemen van enkele leden en vrijwilligers en dat is altijd 
jammer.  
 
In het afgelopen jaar 2018 zijn er diverse dingen geweest die belangrijk zijn 
voor Sportief Evenwicht afgerond. 
- Het beleidsplan voor de komende jaren is goed gekeurd en vastgelegd. 
- De verhuizing van de Fitness/ Sport en spel naar SV Twello blijkt goed te zijn 
geweest, al hoewel we nog aan het aftasten zijn welke tijden en groepsindeling 
het beste is. 
- We hebben i.o. met het zwembad de gebruikstijden aangepast wat het 
zwembad en SET ten goede komt en per januari zal ingaan. 
- We hopen dat op de komende jaarvergadering het besluit tot vaststellen van 
de voorgedragen nieuwe voorzitter (Dick Nijland )kan worden genomen.  
 
Verder kunnen we u melden dat; we nieuwe leden en vrijwilligers welkom 
mochten heten waarbij we hopen dat ze merken dat het goed vertoeven is bij 
Sportief Evenwicht Twello.  
Dat we van diversen bedrijven en instellingen mooie giften hebben mogen 
ontvangen w.o. 
 
Multimate Klunder 
Mulder orthopedie 
Rabo Bank 
Aan de Stegge 
St. Klompenfeest. 
 
die ons een warm hart toedragen , waardoor we weer een sluitende begroting 
kunnen realiseren om onze doelstelling waar te kunnen maken, 
Iedereen moet kunnen sporten met of zonder beperking. 
 



We zijn dankbaar met de medewerking en medewerkers van SV Twello, de 
Boombosch, Zwembad de Schaeck en Koepel Voorst, Sport Welzijn en 
Cultuur. 
Maar vooral zijn we dankbaar voor de inzet, inbreng en begeleiding van onze 
vele vrijwilligers die alles belangeloos doen voor onze sporters.  
 
Zoals al deze zomer aangegeven  ga ik u als voorzitter van SET na meer dan 25 
jaar verlaten. We hebben zoals eerder aangegeven een nieuwe kandidaat 
voorzitter gevonden in de persoon van Dick Nijland. Hij zal straks bij de 
jaarvergadering op 21 januari worden voorgedragen en zal, naar ik hoop, 
worden benoemd. Ik ben blij dat we in hem een opvolger hebben gevonden die 
zijn ziel en zaligheid wil leggen in de verdere uitbouw van SET. 
Ik verlaat SET als voorzitter in het vertrouwen, gedachte en wetenschap dat ik 
een gezonde vereniging met goed toekomst perspectief achterlaat. 
 
Ik bedank in de 1e plaats nogmaals mijn vrouw Bets die al die jaren mijn steun 
en toeverlaat was om de taak van voorzitter te kunnen uitvoeren. 
Mijn mede bestuursleden en alle vrijwilligers dank ik voor het vertrouwen in 
mij voor het doen en laten voor SET, want zonder hen kon ik het niet om onze 
doelstelling : 
 
Sporten en bewegen moet kunnen met of zonder beperking :  waar te 
maken, want ook hier geldt: Alleen kun je veel maar met velen kun je meer. 
 
Namens het bestuur van SET hoop ik dat u 2018 goed mag afsluiten  wens ik u 
fijne feestdagen en bovenal een gezond 2019  toe , en zien we elkaar weer als 
vrijwilliger. 
 
Ben Hutten, voorzitter 
 

SET doet mee met de Salland Clubactie ! 

Nu het bijna weer 1 januari is wordt het tijd om weer eens goed na te denken 
over uw Zorgverzekering. 
  
Wij kunnen u melden dat Sportief Evenwicht Twello dit jaar een 
samenwerking is aangegaan met Salland Verzekeringen waarbij er voordelen 
voor u én de vereniging zijn afgesproken. 
  
Alle leden, vrijwilligers en mensen die Sportief Evenwicht Twello een 
warm hart toe dragen en al hun gezinsleden profiteren van de Salland 
Clubactie. Dus ook ouders van sportende kinderen die zelf geen lid zijn van de 
club. 



  
U krijgt een lage basispremie van € 106,90 en 7% korting op de aanvullende én 
tandartsverzekeringen als u via de collectiviteit van Sportief Evenwicht Twello 
inschrijft. 
Bent u al voor uw zorgverzekering verzekerd bij Salland dan kunt u zich ook 
overschrijven naar de collectiviteit van Sportief Evenwicht Twello. 
Bent u nog niet verzekerd bij Salland dan is overstappen heel gemakkelijk en 
Salland zegt je huidige zorgverzekering op.  
  
Sluit je direct aan en stap over via 
https://www.salland.nl/sportiefevenwichttwello 
  
Naast de korting die u als verzekerde ontvangt zijn er ook voordelen voor 
Sportief Evenwicht Twello: 
€ 50 voor de club om vrij te besteden wanneer u als nieuwe Salland verzekerde 
instapt in de clubcollectiviteit. 
€ 10 voor de club om vrij te besteden wanneer u als bestaande Salland 
verzekerde overstapt naar de clubcollectiviteit.  
 
 
 
                                   AFZEGGINGEN 
Als u niet kunt sporten wilt U dit dan doorgeven aan de contactpersonen 
zodat we onze begeleiders/vrijwilligers tijdig kunnen inlichten dat u niet 
komt. 
 
Het komt herhaaldelijk voor dat er wordt afgezegd bij de Boombosch,  
sportschool of bij het Zwembad. 
 
De contactpersonen zijn: 
Sporten bij de Boombosch 
Rob Zwartjens   06 -14 54 84 80  mail r.zwartjens@concepts.nl 
 
Sporten bij SV Twello 
1e Ben Hutten  06 - 55 15 31 75   mail b.hutten44@upcmail.nl 
2e Frits Spijker  06 - 25 54 33 62  mail f.j.spijker@hcdo.nl 
 
Sporten bij de Schaeck 
1e Bernard Hoogeslag  0571 - 27 48 80 mail  bernard.hoogeslag@kpnmail.nl 
2e Sandra Barmentloo  055 -  323 20 12  mail  Barmentloo54@gmail.com  
 
Medisch contactpersoon 
Frits Spijker   06 - 25 54 33 62 mail f.j.spijker@hcdo.nl 
 



Andere sporttijden met ingang van 1 januari 2019 
 
Sporthal de Zuiderlaan 
 
Groep 1 van 19.00 uur tot 20.00 uur 
 
Groep 2 van 19.30 uur tot 20.30 uur 
 
Willen ouders, verzorgers en hoofden van de zorginstellingen denken aan 
het aanpassen van de taxi-tijden. 
 
Zwembad 
 
De tijd voor het zwemmen  wordt  van 11 uur t/m 12 uur. 
 

 



Bowlingavond vrijdag 26 oktober 2019 
 

Het is weer eind oktober dus dan staat de jaarlijkse bowlingavond op het 
programma. Ook dit jaar hebben er weer veel sporters en vrijwilligers zich 
aangemeld. Ongeveer 60 mensen stonden om 19.30 de schoenen te passen voor 
het bowlen. Dit verliep een beetje chaotisch omdat er een aantal maten niet 
aanwezig was of nog in gebruik. Uiteraard werd dit door de vrijwilligers 
opgelost. Dit jaar werden we opgevangen in een klein zaaltje bij de 
bowlingbaan. Hier kregen we een lekker kopje koffie of thee. Tijdens de koffie 
werden de groepen verdeeld. Ook dit jaar hadden we weer 9 bowlingbanen tot 
onze beschikking en natuurlijk ook een sjoelbak. Hier deden ook nog 5 mensen 
aan mee. De groep van Gerard de Krosse had al snel pech. Hun baan ging 
kapot waardoor ze na een poosje wachten naar baan 10 moesten verhuizen. 
Iedereen was fanatiek aan het gooien. Bij de één ging het iets beter dan bij de 
ander, maar dat mag de pret niet drukken. Onder het bowlen/sjoelen kregen we 
nog drankjes en hapjes aangeboden. Dit ging er in als koek. Rond half negen 
was iedereen moegestreden. De bowlingschoenen moesten we dit keer nog ff 
aanlaten, want er was eerst de prijsuitreiking. Met z’n allen gingen we weer 
naar het kleine zaaltje. De punten lagen dicht bij elkaar maar uiteindelijk heeft 
baan 5  gewonnen met als captain Bernard Hoogeslag. Om iedereen niet teleur 
te stellen kregen we allemaal een medaille uitgereikt door het groepshoofd. 
Sjoelen is gewonnen door Roland, ook hier lagen de punten dicht bij elkaar. Na 
de prijsuitreiking kon iedereen de schoenen uitdoen. De taxi’s stonden al klaar 
om iedereen weer op te halen. Dit verliep vlekkeloos. Organisatie bedankt en 
hopelijk weer tot volgend jaar. Wij kijken er alweer naar uit. 

Groetjes van een bowlster 
 
JAARVERGADERING  en  NIEUWJAARSBINGO 
 
Deze zal gehouden worden op maandag 21januari, in de Molen Schuur te 
Twello.  
 
Aanvang  jaarvergadering    19.00  uur  zeven uur 
 
Aanvang Nieuwjaarsbingo 19.45 uur kwart voor acht. 
 
Ophalen taxi’s om  21.45 uur    (kwart voor 10.)  
 
 
 



Diverse mededelingen     december 2018 
 
Wanneer is de laatste dag dat er gesport wordt, daarna begint de vakantie. 
 
Boombosch 
woensdag      -  19 december 
vrijdag           -  21 december 
 
Sporthal de Zuiderlaan 
vrijdag           -  21 december 
 
Zwembad 
zaterdag          - 22 december 
 
Wanneer beginnen we weer met het sporten voor het nieuwe seizoen  
 
Boombosch 
woensdag      -   9 januari 
vrijdag          -  11 januari 
 
Sporthal de Zuiderlaan 
vrijdag          -  11 januari 
 
Zwembad 
zaterdag        -  12 januari 
 
Wanneer wordt er niet gesport t/m juni  2019 
 
Sporthal de Zuiderlaan 
carnaval ,          vrijdag 1 maart 
goede vrijdag   vrijdag  19 april 
na hemelvaart   vrijdag 31 mei 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zomervakantie: wordt aangegeven in de volgende IN BALANS 
 
 
 
k Laat de redactie niet in de steek 
 
Graag vragen wij uw medewerking voor een stukje of een leuke anekdote te 
schrijven in het boekje IN BALANS. Vele handen maken licht werk.  
 wordt er  woensdag en vrijdag door een  
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op met Rob Zwart 

 



 
 
 
 
 
 
 
 


