
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: Dick Nijland 

Tel: 0571-274503 
dnijland@hetnet.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 
 

Van de voorzitter 

 
 
Tijdens de zomer van vorig jaar kwam Ben Hutten bij mij op bezoek met de 
vraag of ik niet de nieuwe voorzitter van Sportief Evenwicht wilde worden.Na 
wat gezellig gebabbeld te hebben, heb ik even bedenk tijd gevraagd. Lange tijd 
heb ik niet nodig gehad om hierover na te denken. Op maandag was Ben bij me 
en op woensdagavond had het bestuur toevallig een vergadering in het 
Kulturhus. Ik was voor de koorrepetitie, van De Trossen Los,  ook in het 
Kulturhus en kon in de pauze Ben mededelen dat ik die uitdaging van het 
voorzitterschap wel aan wilde gaan. Om mij wat meer te kunnen verdiepen in 
Sportief Evenwicht heb ik de resterende vergaderingen van 2018 bij gewoond 
en tijdens de jaarvergadering ben ik dan officieel tot voorzitter gekozen door de 
leden en hebben we afscheid van Ben als voorzitter genomen.  
De vereniging is voor mij niet geheel onbekend. Vanuit Zozijn ben ik 
betrokken geweest bij de sportdagen die georganiseerd zijn, samen met 
Sportief Evenwicht, Daniël de Brouwerschool, MEE en de Gemeente, op het 
sportcomplex van SV Twello. Daarnaast zijn er meerdere leden bekende 
gezichten voor mij vanuit mijn werk als coördinator Vrije Tijd bij Zozijn. In 
mijn eerste halfjaar als voorzitter merk ik een grote betrokkenheid van met 
name ook de vele vrijwilligers die Sportief Evenwicht rijk is. Zonder hen is het 
bijna niet mogelijk om de deelnemers te laten sporten.  
Wellicht is het goed even iets meer over mezelf te vertellen, zodat je als lid, 
vrijwilliger of anderszins betrokkene bij Sportief Evenwicht weet wie deze 
club nu leidt, samen met de andere bestuursleden. Zoals ik al schreef heb ik bij 
Zozijn (De Lathmer) in Wilp gewerkt, waar ik in oktober 2017, na 40 jaar, met 
pensioen ben gegaan. In die 40 jaren heb ik als coördinator Vrije Tijd, met heel 
veel plezier, vele feesten en activiteiten voor de cliënten, maar ook voor de 
medewerkers als voorzitter van de personeelsvereniging, mogen organiseren. 
Dan nog even privé: ik ben al 45 jaar getrouwd met Ria en we hebben 3 



kinderen en 5 kleinkinderen. Ben woonachtig in Twello. Naast het oppassen op 
de kleinkinderen probeer ik regelmatig een ritje op de racefiets of een flinke 
wandeling te maken, om ook de conditie en gezondheid op peil te houden. 
Daarnaast zing ik in het Shantykoor De Trossen Los uit Twello, waar ik ook 
voorzitter van ben. Als het weer en de tijd het toelaat proberen we regelmatig 
een paar dagen met de camper er op uit te trekken.  
Nu de eerste helft van 2019 er al weer op zit, is het tijd om even vakantie te 
houden. September beginnen de sporten weer. Verder op in In Balans staan de 
belangrijke datums voor de tweede helft van 2019. Het afgelopen half jaar is er 
volop gesport, zowel bij de Boombosch als bij SV Twello en gezwommen in 
zwembad De Schaeck. De aanvangstijden voor de Fitness en het zwemmen zijn 
begin van het jaar veranderd, na enkele kleine aanloop probleempjes, met name 
bij het zwemmen, loopt het weer als vanouds en is de algemene indruk dat de 
zwemtijd van 11.00 uur tot 12.00 uur prima is. 
Afgelopen mei hebben we als bestuur met de vrijwilligers een bijeenkomst 
gehad om met elkaar van gedachten te wisselen over de verschillende sporten. 
Zo konden vrijwilligers van elkaar horen wat de verschillende sporten 
inhouden, ook ideeën waren welkom op die avond. Enkele vrijwilligers hebben 
zich spontaan aangemeld om de Muzikale Bingoavond te organiseren, hierover 
meer in deze Balans. 
Tot slot wil ik een ieder een zonnige en fijne vakantie toewensen. 
 
Dick Nijland. 
 

 
Nieuwe naam “In Balans”? 
 
Binnen het bestuur is gediscussieerd over de naam van het clubblad, In Balans. 
Voldoet dit nog, of is het misschien tijd om eens een andere naam te geven aan 
het clubblad en deze wat meer op te pimpen, nu er ook een mooie nieuwe 
folder is. Al pratend hierover werd het voorstel gedaan een prijsvraag onder de 
lezers van In Balans uit te schrijven voor een nieuwe naam. Dus bij deze een 
oproep aan jullie om eens creatief aan de slag te gaan en een nieuwe naam te 
bedenken. Voor de winnaar van deze prijsvraag ligt er een cadeaubon van € 
50,00 van Buitink Sport 2000 klaar en de eeuwige roem dat het clubblad de 
komende jaren jouw bedachte naam gaat dragen. Stuur je inzending vóór 1 
september naar Dick Nijland, dit kan via de mail dnijland@hetnet.nl , of op 
een briefje in een envelop naar Dick Nijland, Weteringstraat 3, 7391 TX 
Twello. Vergeet niet je naam te vermelden. We zien met belangstelling de vele 
inzendingen komen 
 

 
 
 



Vrijdag 25 oktober gezellige feestavond met Kees Bos en 
de Muzikale Bingo. 

 
Dit jaar gaan we een keer niet bowlen, maar organiseren we een gezellige 
avond in gebouw Irene, Dorpsstraat in Twello, naast de Dorpskerk. Kees Bos, 
velen van jullie zullen hem nog wel kennen van de jubileumviering van het 25 
jaar bestaan van Sportief Evenwicht. Deze avond is voor alle leden van 
Sportief Evenwicht en voor de vrijwilligers met partner en de (sport-zwem) 
instructeurs met partner. Aan deze feestavond zijn geen kosten verbonden, dus 
de koffie, hapjes en enkele drankjes zijn helemaal gratis. Met het enthousiasme 
van Kees en gezellig meezingende gasten, wordt het vast een dolle avond. 
Iedereen krijgt na de vakantie hierover nog nader bericht, m.b.t. aanmelden, 
tijden etc. Noteer in ieder geval de datum en houdt deze vrij in je agenda. 
 
 

 



Het bestuur had een vrijwilligersavond georganiseerd. Het is leuk om kennis te 
maken met de verschillende vrijwilligers van de verschillende sporten. Ook 
eens te horen hoe het bij elkaar gaat en draait, zwemmen, Zuiderlaan, de 
Boombosch. Ook wordt er nog steeds gekeken om eventueel naar behoefte 
nieuwe sporten aan te bieden binnen SET. het is best lastig om dit op te zetten 
en welke behoefte er is bij de sporters en eventuele nieuwe sporters bij SET. 
Het was een nuttige avond waarbij ook punten naar voren kwamen waar direct 
actie op ondernomen wordt. Het is het plan en dat gaat ook gebeuren om 
geleidelijk de rolstoelen in het zwembad te vervangen. De vrijwilligers hebben 
ook de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen bij een andere sport binnen 
SET. De sporters natuurlijk ook. Een nuttige avond met enthousiaste 
vrijwilligers! 
 
 

Woordzoeker 
 

 
Oplossingen kunnen naar de redactie worden gestuurd. Onder de 
inzenders wordt een prijsje verloot.  mail@yvonnezwartjens.nl  
 
 



Ik geef de pen door aan……….  
 
Wie ben je? 
Rob Harmsen 
Hoe oud ben je? 
56 
Heb je nog broers of zusters?  
1 zus en 1 broer 
Wat eet je het liefst? 
Ik lust alles 
Wat vind je niet lekker? 
Geen idee 
Kijk je wel eens een film, zo ja welke?  
Ja, actie films 
Heb je huisdieren? 
nee 
Wat zijn je hobby’s? 
Voetbal kijken, muziek luisteren en journaal kijken 
Welke kleur vind je leuk? 
Groen 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Werk op industrieel gebied 
Waar woon je? 
Deventer 
Welke tv programma’s vind je leuk? 
Voetbal en journaal 
Wat doe je bij SET? 
Fitness 
Welk muzieksoort vind je mooi? 
top 40 en mix 

Wat wil je nog kwijt? 

Ik heb niks te mopperen, ik ben tevreden 
zoals ik nu leef 

 
Ik geef de pen door aan Yori Woessink  

 
 
 
 
 
 
 



AFZEGGINGEN 
 
 
Afzeggingen moeten niet gedaan worden bij de Boombosch, SV Twello 
of het Zwembad. 
 
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 
De contactpersonen zijn: 
Sporten bij de Boombosch 
Rob Zwartjens   06 -14 54 84 80  mail r.zwartjens@concepts.nl 
 
Sporten bij SV Twello 
1e Gerard de Krosse 0571-789959  mail  ellyengerard@gmail.com 
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 
 

 



Laatste sportdag voor de zomervakantie: 
 
De Boombosch 
Woensdag - 17 juli 
Vrijdag    - 19 juli 
 
Sporthal Zuiderlaan bij SV Twello 
Vrijdag - 19 juli 
 
Zwembad De Schaeck 
Zaterdag  - 20 juli 
 
Na de zomervakantie beginnen we weer op: 
De Boombosch 
Woensdag - 4 september 
Vrijdag  - 6 september 
 
Sporthal Zuiderlaan SV Twello 
Vrijdag - 13 september 
 
Zwembad De Schaeck 
Zaterdag - 14 september 
 
Er is geen sporten op vrijdagavond 25 oktober i.v.m. de Muzikale Bingo. 
 
Laatste sportdagen van 2019 zijn: 
Boombosch 
Woensdag - 18 december 
Vrijdag - 20 december 
Zuiderlaan SV Twello 
Vrijdag  - 20 december 
Zwembad De Schaeck 
Zaterdag - 21 december 
 
Eerste sportdagen voor 2020 worden in het volgende clubblad, met de nieuwe 
naam, aangegeven. 
 
 
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. 
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