
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten 
 

Judo voor verstandelijk gehandicapte jeugd 

Dinsdag 16.30 – 17.30 uur 

 

Fitness voor volwassenen met een lichamelijke handicap 

Woensdag 20.00 – 21.00 uur 

 

Fitness en motorisch bewegen voor volwassenen met een verstandelijke 

handicap 

Vrijdag 20.00 – 21.00 uur  

 

Sport en beweging 50+ 

Woensdag 11.00 – 12.00 uur en vrijdag 17.00 – 18.00 uur 

 

Zwemmen gemengd en kinderzwemmen 

Zaterdag 12.00 – 13.00 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 

  

Redactie Clubblad: 

 

Redactieleden: 

Redactieadres: 

Emailadressen: 

Cis Balster  en Yvonne Zwartjens 

Rijksstraatweg 54, 7391 MS Twello 

mail@yvonnezwartjens.nl 

francisbalster@hotmail.com 

 



Vakantie 2017 

 

We zijn met de laatste sporten bezig van dit seizoen en dan staat de vakantie 

weer voor de deur. Iedereen of de meesten van ons hebben de plannen al klaar 

om van de vakantie te kunnen genieten.  

De een gaat wandelen, trekt erop uit, de ander gaat naar een camping en weer 

een ander gaat naar een appartement of je blijft lekker thuis. Zo gaat een ieder 

de komende tijd invulling geven aan de vrije tijd. 

 

Niets moet alles mag is dan het motto. 

Hopelijk heeft iedereen mooi weer en kunnen we genieten van veel vrije tijd en 

hopelijk de mooie zomerzon. 

 

Velen hebben dit seizoen behalve van het sporten ook kunnen genieten van de 

bowling- en de bingoavond en niet te vergeten de mooie feestmiddag van ons 

25 jarig bestaan.   

 

Ik wil dan onze vrijwilligers, instructeurs en allen die onze vereniging ten 

dienste staan u namens het bestuur hartelijk danken voor uw inzet van het 

afgelopen seizoen. Hopelijk mogen wij het nieuwe seizoen welke na de 

vakantie voor ons staat weer op u rekenen. 

 

Namens het bestuur van SET Twello hoop ik dat u een fijne vakantie tijd zult 

hebben en wens u veel plezier, en voor wie weg gaat een goede reis en een 

behouden thuiskomst. 

 

Ben Hutten, voorzitter 

 

  

 

Jumbo Aktie, spek je kas.  

 

Aan de Aktie van de Jumbo spek je kas hebben we meegedaan, van de ruim 40 

deelnemers zijn we op de 11
e
  plaats geëindigd. 

Voorwaarts won de Aktie en wij ontvingen ruim € 135,00 

Wij danken Jumbo Binnendijk voor hun gift.  

 

 

 

 

 

 

                    



25 jaar Sportief Evenwicht Twello  

 

Terug kijkend in de werkelijkheid is 25 jaar toch wel een heel eind. 

25/30 jaar geleden was er geen vereniging waar mensen met een beperking 

terecht konden, bij een reguliere vereniging was geen plaats voor hen. 

Begonnen met 3 tot 5 leden/sporters zonder vrijwilligers en nu heden ruim 100 

leden/sporters en een 40 tal vrijwilligers. 

Begonnen met 1 sporttak en nu 5 sporttakken. 

Bijzonder dankbaar ben ik dan ook aan mede oprichters Rolf Tijssen, Cock v/d 

Putten en Frits Spijker die nog steeds in het bestuur zit en met de huidige en 

oud-bestuursleden. 

 

Sporten met een beperking kan nu iedereen op zijn eigen kunnen en 

mogelijkheden. 

 

Koninklijke onderscheiding, 

 

Ik was dan ook zeer verrast dat ik ben voorgedragen om uit handen van de 

burgemeester de onderscheiding te mogen ontvangen. De verassing werd nog 

groter toen mijn vrouw Bets, kinderen en kleinkinderen op kwamen draven om 

met man, (schoon)vader en opa dit bijzondere moment mee te maken. 

Bijzonder was ook dat velen het wisten behalve ik zelf. 

Bij thuiskomst bleek dat familie, buren en kennissen plaats hadden genomen in 

de tuin, later aangevuld met het bestuur en de dag-organisatie van het 25 jarig 

bestaan. 

Ik ben dan ook bijzonder dankbaar voor de ontvangen felicitaties op welke 

manier dan ook.  

 

 

Erevoorzitter 

 

Na de onderscheiding nam medeoprichter en bestuurder Frits Spijker het 

woord. 

Met verbazing heb ik mogen aanhoren dat ik voor mijn verdere leven door het 

bestuur van Sportief Evenwicht Twello ben benoemd tot erevoorzitter. 

Nogmaals iedereen dank voor het uitbrengen van zoveel loftuitingen. 

 

Ben Hutten 

 

 

 

 



 

                          



MUZIKAAL GENIETEN 25 jarig JUBILEUM SET 

 

Ruim voor 13.30uur kwamen de eerste sporters van Sportief Evenwicht Twello 

al aanlopen bij Pigika in de Kerklaan voor de feestmiddag. 25 jaar SET. 

Daar werden ze in de Kus & Knuffelzone ontvangen door Typetje Liefdesjet 

van de SET. Na een knuffel of heerlijk op de liefdesbank te hebben gezeten 

gingen ze de feestelijk aangeklede scoutingzaal in. Een heerlijk gebakje met 

logo stond ze daar te wachten, De Muzikale bingo was erg gezellig en werd 

enthousiast aan mee gedaan. Menigeen ging met een leuke prijs naar huis. 

Allemaal gesponsord door bedrijven uit Twello. Heerlijke warme hapjes en een 

drankje in de pauze. Waar ook Clown Roodneus nog de nodige knuffels 

uitdeelde. En op naar de tweede ronde van de muzikale bingo. De sfeer zat er 

goed in! 

Er draaide de hele middag een film, met beelden van 25 jaar SET! 

Bij een feestje hoort ook wat te eten, de patattent stond buiten waar iedereen 

een patatje en snacks kon halen waar volop gebruik van werd gemaakt. 

Ook was er een receptie voor sponsoren, connecties etc en ook burgemeester 

Jos Penninx was uitgenodigd en gekomen. 

Hij was er wel met een hele bijzondere taak namens de Koning van Nederland. 

De voorzitter Ben Hutten kreeg een welverdiende koninklijke onderscheiding 

opgespeld voor alle 40 jaren inzet voor SET. Hij heeft er mede voor gezorgd 

dat het is opgericht, dat mensen met een beperking kunnen sporten en dat het 

nog steeds kan. Met volle inzet!  

We kunnen echt terugkijken op een supergeslaagde middag met een koninklijk 

randje! 

 

Met vriendelijke groet, 

Carolien Elizen-Klunder 

                 



Dank je wel 

 

Dank je wel aan een ieder die meegedragen, geholpen en meegedacht hebben 

aan het doen slagen van ons 25 jarig bestaan van onze vereniging. 

 

In het bijzonder willen we dank brengen aan het organisatiecomité, Gerard en 

Elly de Krosse en Carolien Elizen-Klunder voor deze geslaagde middag. 

Geheel spontaan hebben zij dit in overleg met het bestuur georganiseerd. 

 

Ook dank aan de vele vrijwilligers die onder aanvoering van Hans van Bussel 

(Cadenza) het geheel inruimden en feestelijk aankleden en iedereen van een 

hapje en een drankje voorzag.  

Niet onvermeld dient te blijven van de belangeloze bijdrage van ons eigen 

typetje Carolien en fotograaf Peter Elizen. 

 

Dank aan de ontvangen cadeaus en giften.  

 

Nogmaals van het gehele bestuur dank aan iedereen voor de inbreng en het 

meedenken.  

 

 

AFZEGGINGEN 

Als u niet kunt sporten wilt U dit dan doorgeven aan de contactpersonen 

zodat we onze begeleiders/vrijwilligers kunnen inlichten dat u niet komt. 

Het komt herhaaldelijk voor dat er wordt afgezegd bij de Boombosch, 

sportschool Fit en Fun of bij het Zwembad. 

 

De contactpersonen zijn: 

Sporten bij de Boombosch 

Rob Zwartjens   06 -14 54 84 80  info@sportiefevenwichttwello.nl 

 

Sporten bij Fit en Fun 

1
e
 Ben Hutten  06 - 55 15 31 75  b.hutten44@upcmail.nl 

2
e
 Frits Spijker 06 - 25 54 33 62 f.j.spijker@hcdo.nl 

 

Sporten bij de Schaeck 

1
e
 Bernard Hoogeslag 0571 - 27 48 80 bernard.hoogeslag@kpnmail.nl 

2
e
 Sandra Barmentloo  055 -  323 20 12  Barmentloo54@gmail.com  

 

Medisch contactpersoon 

Frits Spijker 06 - 25 54 33 62 f.j.spijker@hcdo.nl 

 

 



Ik geef de pen door aan……….  

 

Wie ben je? 

Tineke Kuipers 
Hoe oud ben je? 

74 jaar 

Heb je nog broers of zusters?  

Ik heb 2 broers 

Wat eet je het liefst? 

Chinees en tapas 

Wat vind je niet lekker? 

Kruudmoes 

Kijk je wel eens een film, zo ja welke?  

Ja, natuurfilms of waar gebeurde verhalen 

Heb je huisdieren? 

3 visjes 

Wat zijn je hobby’s? 

Knutselen, bloemen en planten en schilderen 

Welke kleur vind je leuk? 

Blauw 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Rentenieren en vrijwilligerswerk bij het Grotenhuis 

Waar woon je? 

Twello 

Welke tv programma’s vind je leuk? 

Reisprogramma’s 

Wat doe je bij SET? 

Fysio fit 

Welk muzieksoort vind je mooi? 

Heel veel maar de Cats vind ik het mooist 

Wat wil je nog kwijt? 

Ik hoop nog lang met dit groepje te kunnen sporten 

     Aan wie geef je de pen door? Annie de Croon  

 

 

Oproep 
Ken je nog iemand die zich als vrijwilliger beschikbaar wil stellen voor het 

assisteren bij het zwemmen, neem dan contact op met Bernard Hoogeslag of 

Sandra Barmentloo. 

Wij hebben weer een aantal vrijwilligers nodig.  

 

 

 



 

Diverse mededelingen 

 

Wanneer is de laatste dag dat er gesport wordt, daarna begint de vakantie. 

 

Boombosch 

woensdag    -   5 juli 

vrijdag          -  7 juli 

Sporters krijgen nog bericht wanneer er in de vakantie periode nog 

gesport kan worden 

 

Fit en Fun 

dinsdag         -   4 juli 

woensdag     -   5 juli 

vrijdag           -  7 juli 

 

Zwembad 

zaterdag          -  8 juli 

 

Wanneer beginnen we weer met het sporten voor het nieuwe seizoen  

 

Boombosch 

woensdag     -   23 augustus 

vrijdag          -  25 augustus 

 

Fit en Fun 

dinsdag         -  22 augustus 

woensdag     -  23 augustus 

vrijdag          -  25 augustus 

 

Zwembad 

zaterdag        -  26 augustus  

 

Wanneer wordt er niet gesport t/m december 2017 

 

Fit en Fun: Bowlingavond, vrijdag 27 oktober 

 

Zwembad: klompenfeest zaterdag 2 september 

                    Sluiting zwembad. 23 en 30 december gaan bewijzen beide 

Fysiofit groepen van  

 

Kerstvakantie: wordt aangegeven in de volgende IN BALANS 

 



 

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.  

en vrijdag door een mensen  

Bowling avond. 

 

Het bowlen, staat gepland op vrijdagavond 27 oktober 

Aanwezig om 19.30 uur 

Aanvang om 20.00 uur  

Einde om 21.30 uur  

Taxi’s aanwezig om 21.55 uur  

U krijgt nog een uitnodiging hiervoor. 

Va 

  

 

             

Hast een foto van  

 

 

 

 



 

. 

geel dan contact op met Rob Zwart 

 

 

 

 


