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SPORTEN KENT GEEN BEPERKING

Sport & Bewegen 55+

FysioFit voor 55+
Bij de Boombosch, fysiotherapeutisch centrum in Twello,
worden fitnesslessen gegeven voor personen van 55
jaar en ouder. Voor de individuele sporter met zijn of
haar beperking in gezondheid wordt een individueel
trainingsschema opgesteld. Naast het eigen oefenschema

SPORTIEF EVENWICHT TWELLO

Voor wie?
U kunt zich aanmelden bij Sportief Evenwicht Twello
of sporten op advies van één van de therapeuten van
de Boombosch of een adviserend geneeskundige. De
instructeur zal in eerste instantie een intake doen en
zal indien nodig afstemming plegen met de adviserend
geneeskundige van Sportief Evenwicht.
Sporters met spier/ gewrichtsklachten/ herstellende na
operatie’s/ COPD/ astma/ hartvaatziekten / reuma etc
komen o.a. in aanmerking.

De Boombosch Twello
Woensdag van 11uur tot 12 uur
Vrijdag van 17uur tot 18uur

Sporters
is er nog een vast moment tijdens de les waar diverse
oefeningen gedaan worden in groepsverband.
Bij de Boombosch kunt u trainingsprogramma´s volgen
waarbij u op uw persoonlijke trainingsniveau optimaal
begeleid wordt. Fit voelen, plezierig, gezond en
verantwoord bewegen staat bij ons voorop. U oefent met
een speciaal voor u op maat gemaakt trainingsschema dat
gebaseerd is op uw specifieke en algehele belastbaarheid.
U oefent in groepen van maximaal 13 personen. Er wordt
geoefend met en zonder fitnessapparatuur, eventueel
in combinatie met grondoefeningen. Daarnaast bestaat
er de mogelijkheid om met een op maat gemaakt
trainingsschema vrij te trainen.

Je kunt vrijblijvend komen kijken of een paar keer
meesporten alvorens je lid wordt. Wel graag even een
telefoontje vooraf zodat wij weten dat je komt.

Vrijwilligers

Sportief Evenwicht Twello heeft een grote groep
enthousiaste vrijwilligers. Zij helpen waar nodig bijv bij het
aan- en uitkleden en tijdens het sporten.
Ook is er altijd ruimte voor een gezellig praatje.
Zou jij ook graag als sporter of vrijwilliger aan de
slag willen bij SET of als bestuurslid?
Op onze website www.sportiefevenwichttwello.nl
vindt je een telnr of mail naar
info@sportiefevenwichttwello.nl om eens
vrijblijvend te informeren of een kijkje te nemen.

Voel je welkom!
Ontwerp en drukwerk:

WWW.SPORTIEFEVENWICHTTWELLO.NL
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Identiteit

Sportief Evenwicht Twello is opgericht in 1992 en organiseert
al ruim 25 jaar sportactiviteiten voor jongeren en ouderen
met een beperking in de gemeente Voorst. Wekelijks sporten
de deelnemers op diverse locaties ondersteund door een
grote groep vrijwilligers. Sportief Evenwicht Twello biedt de
volgende sporten aan, fitness, zwemmen, sport en spel en
fysio fit 55+. Door eventueel de samenwerking aan te gaan
met andere sportorganisaties en de inzet van vele vrijwilligers
maakt Sportief Evenwicht Twello het mogelijk dat sporten
voor mensen met een beperking vanzelfsprekend is.

Missie en Visie

Sportaanbod
Zwemmen

Het zwemmen gaat in een ontspannen sfeer, zodat iedereen
veel plezier kan beleven in sporten in het zwembad.

De sporter krijgt tijdens dit deel van de instructeurs
instructie over de fitnesstoestellen waarbij de vrijwilligers
de sporter zullen ondersteunen en motiveren.

In zwembad De Schaeck kan elke zaterdag tussen 11.00
en 12.00 uur door sporters met een lichamelijke en of
verstandelijke beperking onder deskundige leiding
gezwommen worden. Het gehele zwembad is dan alleen
beschikbaar voor Sportief Evenwicht Twello.
In het doelgroepen bad (temperatuur ca. 30 graden C)
begeleidt een deskundige fysiotherapeut(e) de sporters.
Ook zijn er vrijwilligers beschikbaar die de sporters die
dat nodig hebben kunnen helpen bij de oefeningen en de
spelletjes in het water.

Missie Sport voor mensen met een beperking vinden wij
vanzelfsprekend. Sport maakt je fysiek en mentaal sterker,
samen sporten geeft zelfvertrouwen, plezier en bouwt aan
relaties. Visie Sportief Evenwicht Twello maakt het mogelijk
dat iedereen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking met een ruim aanbod van verschillende sporten
kan bewegen. Sport (ver)bindt en doet wat met je!
Wij vinden dat niemand buitenspel mag staan.

Voor wie?
Iedere sporter met welke beperking dan ook en in de
leeftijd tussen de 4 en 85 jaar kan bij ons komen zwemmen.
Als je belangstelling hebt, mag je komen kijken en mag je
4 x gratis meezwemmen. En na die 4 weken kun je beslissen
of je wel of niet lid wordt van onze zwemgroep.

Tijdens het Sport en Spel deel worden allerlei spelvormen
aangeboden die zowel in groepsverband als ook individueel
uitgevoerd kunnen worden. Veelal is het aan de sporter
ook wat hij/zij leuk vindt. Door de ruime keuze van het
spelmateriaal aan de Zuiderlaan is er veel mogelijk.
Doordat de groepen uit maximaal 13 personen bestaan
krijgt een ieder veel persoonlijke aandacht.

Zwembad De Schaeck in Twello
Zaterdag van 11 uur tot 12 uur

Fitness & sport en spel

Kernwaarden

(combinatie)

Betrouwbaarheid Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
We zijn als vereniging open naar elkaar, geven elkaar
feedback en kunnen op elkaar bouwen.

Fitness
Op de vrijdagavond bieden wij wekelijks een
sportprogramma aan dat bestaat uit een half uur Fitness
gevolgd door een half uur Sport en Spel.

Saamhorigheid Samen zijn wij de vereniging en zorgen
wij ervoor dat iedereen aandacht krijgt. Sport voor iedereen
Bij ons kan iedereen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking sporten.
Gezelligheid / plezier We hebben en zijn een plaats om
elkaar te ontmoeten. Er is onderdak voor iedereen.
Clubgevoel en verbondenheid staan centraal.
Vrijwilliger en sporter centraal
Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze vrijwilligers en
sporters. Waardering en plezier zijn belangrijke waarden.

Dit uur sporten wordt erg flexibel ingevuld zodat een ieder
op zijn eigen niveau kan sporten. De instructeurs zorgen
samen met twee vrijwilligers dat er optimaal gesport en

In het grote zwembad kunnen sporters die dat prettig
vinden, zelfstandig baantjes zwemmen. Ook is het mogelijk
voor jonge sporters die nog niet kunnen zwemmen,
individueel zwemles te krijgen. De zwemlessen worden
gegeven door een zeer ervaren zweminstructrice.
Van enige tijdsdruk is geen sprake zodat er veel aandacht is
voor de jonge sporter.
Voor sporters die moeilijk ter been zijn, zijn rolstoelen
beschikbaar. Met een hefconstructie kunnen de rolstoelen
in en uit het water getild worden, zodat iedereen met welke
beperking dan ook mee kan doen.
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Fit voelen, plezierig, gezond en verantwoord bewegen staat
bij ons voorop.

Voor wie?
Voor ouderen en jongeren met een lichamelijke en/of
geestelijke beperking.
U kunt bij Sportief Evenwicht Twello sporten op advies
van één van de instructeurs. De instructeur zal in eerste
instantie een intake doen en zal indien nodig afstemming
plegen met de adviserend geneeskundige van Sportief
Evenwicht.

Zuiderlaan Twello
Vrijdagavond van 19 uur tot 20 uur
19.30uur tot 20.30uur
getraind wordt zodat de conditie en uithoudingsvermogen
stabiel blijven of
verbeterd worden.
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