
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
ben@sportiefevenwichttwello.nl 

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

Penningmeester: Rob Zwartjens 
Tel: 0571- 277000 
rob@sportiefevenwichttwello.nl 

Bestuursleden: Sandra Bartmenloo 
Tel: 055- 323 20 12 
Barmentloo54@gmail.com 
Frits Spijker                                                                   
Tel: 0571 – 271380 
frits@sportiefevenwichttwello.nl 

  
Redactie Clubblad: 
 
Redactieleden:  
Redactie-adres:            
Emailadressen: 

Cis Balster  en Yvonne Zwartjens 
Rijksstraatweg 54, 7391 MS Twello 
mail@yvonnezwartjens.nl                                       
francisbalster@hotmail.com 
 



Voorwoord 
 
Beste sporters, vrijwilligers en instructeurs. 
 
Het jaar nadert zijn einde. Het Sinterklaasfeest met of zonder zwarte 
Pieten ( wat een gedoe om een jarenlange traditie) en het Kerstfeest 
staan voor de deur. 
Velen kijken op het eind van het jaar terug wat het jaar gebracht heeft, 
voor de een zal dat leuker zijn als voor de ander, zoals dat  ieder jaar 
voor een ieder weer anders is. Hopelijk heeft het u gebracht wat u 
gewenst of verwacht had.  
Als bestuur kijken we even terug en brengt ons bij Tonny Oosterwijk die 
we veel dank verschuldigd zijn als bestuurslid, ze was meer dan 23 jaar 
actief voor Sportief Evenwicht. 
Gelukkig hebben we in Sandra Barmentloo een waardig opvolgster 
gevonden. 
We hebben nieuwe leden kunnen begroeten en hebben van enkelen 
afscheid genomen. 
Wat voor ons en velen een verrassing was de overname van sportschool 
Tijssen door Wenters Sport. Na wat aanloop perikelen en overleg komt 
er nu een redelijk structuur in het geheel. We danken Rolf en Niels voor 
hun jarenlange inzet, hoewel ze bij ons lessen/begeleiding via Wenters 
Sport blijven geven aan onze sporters.          
De inbreng van de vrijwilligers op de evaluatie avonden heeft iedereen 
als positief ervaren.  Ook hebben we nieuwe vrijwilligers kunnen 
verwelkomen. 
We hebben gelden van sponsors en donateurs in ontvangst mogen 
nemen en hebben een actie opgezet om gelden bij bedrijven en 
instellingen op te halen om zodoende toch een sluitende begroting te 
realiseren om onze doelstelling waar te kunnen maken n.l : Iedereen 
moet kunnen sporten met of zonder beperking . 
Natuurlijk mogen we onze vrijwilligers niet vergeten om hen namens 
onze sporters te bedanken voor hun belangeloze inzet.  
Ook voor onze instructeurs een woord van dank . 
Ik hoop dat u allen het jaar 2015 goed mag afsluiten en wens u namens 
het bestuur fijne feestdagen en een gezond en kleurrijk 2016 toe. 
 
Ben Hutten, voorzitter.      
    



Communicatie 
 
Om de communicatie met u als sporter, ouder/verzorger, vrijwilliger 
en/of instructeur beter te laten verlopen heeft het bestuur van Sportief 
Evenwicht Twello besloten om voor de verschillende sporten 
coördinatoren vanuit het bestuur te benoemen. 
 
Deze coördinatoren zijn voor u het 1e aanspreekpunt bij vragen,  
opmerkingen, ideeën en/of mededelingen. De coördinatoren zijn 
telefonisch en via e-mail bereikbaar zijn. Daarnaast zullen zij ook met 
enige regelmaat vóór of na afloop van het sporten aanwezig zijn. 
Ook administratieve zaken als mutaties ten behoeve van de 
ledenadministratie, het opstellen van het vrijwilligersrooster, etc. 
verloopt zoveel mogelijk via de coördinator van de betreffende sport 
 
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 Wenters of bij het Zwembad. 
 
De contactpersonen zijn: 
Sporten bij de Boombosch 
Rob Zwartjens   06 -14 54 84 80  mail Rob@sportiefevenwichttwello.nl 
 
Sporten bij Wenters Sport 
1e Ben Hutten  06 - 55 15 31 75   mail Ben@sportiefevenwichttwello.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@sportiefevenwichtwello.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 
 



Gezellige dank je wel middag voor de vrijwilligers. 
 
27 juni was er weer de jaarlijkse dank je wel middag, bij Pigika aan de 
Kerklaan, voor de vrijwilligers, van het zwemmen, de judo en de fitness 
van sportief evenwicht. Ook dit jaar weer heeft het bestuur hun uiterste 
best gedaan om er een prima verzorgde middag van te maken. En dat is 
weer gelukt!!! Tevens was er deze middag de gelegenheid om afscheid 
te nemen van Tonny Oosterwijk, zij heeft na bijna 24 jaar haar taak 
binnen het bestuur overgegeven aan Sandra Barmentloo.   
Persoonlijk vind ik het erg jammer dat er altijd maar zo’n kleine groep 
(altijd dezelfde) vrijwilligers aanwezig is op deze middag. Het is bij 
uitstek de gelegenheid om je collega vrijwilligers beter te leren kennen, 
want hier is tijdens het sporten zeker niet altijd tijd voor. Gezelligheid 
staat voorop tijdens deze middag maar ook kan er informatie 
uitgewisseld worden, wat vind je leuk wat vind je moeilijk, en waar 
moet echt wat aan gebeuren. Ook al is het vrijwilligerswerk, we zijn 
toch een team, en zonder ons is het voor de sporters onmogelijk hun 
sport te beoefenen. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je van je 
teamgenoten kan verwachten en hoe we het voor elkaar leuk kunnen 
houden. Op deze middag leer je elkaar op een andere manier kennen, ik 
vind dat super gezellig en wil het bestuur hiervoor heel hartelijk danken. 
 
Bedankt, Connie van Gurp  
 

 



Ledenvergadering en Nieuwjaarsbingo 
 
Dinsdag 27 januari 2016  
Waar :  Havekes Molle aan het Havekespad te Twello. 
Zaal open om 18.45 uur   
 
Ledenvergadering: aanvang 19.00 uur 
Hiervoor worden alle leden sporters uitgenodigd.  
 
Nieuwjaarsbingo  
 
Alle  sporters, vrijwilligers en instructeurs worden hiervoor uitgenodigd 
Aanvang  om 19.45 uur. 
Er zijn weer mooie prijsjes te winnen. Komt allen ook om elkaar al het 
goede te wensen voor het nieuwe jaar. 
 
Taxi’s  kunnen om 21.45 uur iedereen weer ophalen. 
 
Bingo 
Met het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest voor de deur hoopt menigeen 

op een  gezellig samenzijn en een 
presentje te krijgen. Bij al die gulle 
gaven van de Sint,  het presentje onder 
de kerstboom of het kerstpakket zit 
meestal wel iets wat je niet leuk vindt of 
niet goed bij je past, en hup daar gaat het 
in de kast om er niet meer naar om te 
kijken. 
De oplossing hiervoor is om de voor u 
niet geschikte presentjes aan ons te 
schenken voor de Nieuwjaarsbingo. Je 
doet er ons en onze sporters een groot 
plezier mee.  

Graag een telefoontje of berichtje naar Sandra Barmentloo 055-323 2012  
mail: Barmentloo54@gmail.com  Dan halen we het op of u mag het ook 
brengen naar een van de bestuursleden. 
Graag voor 20 januari een berichtje.  
 

 



 
Afscheid  Tonny Oosterwijk. 
 
Tonny Oosterwijk heeft na vele jaren actief te zijn geweest als 
bestuurslid afscheid genomen.  
Het bestuur heeft dan ook gemeend om Tonny in het zonnetje te zetten 
tijdens de dankjewel middag voor de vrijwilligers en haar namens het 
bestuur en sporters te bedanken voor haar jarenlange inzet. 
Op de foto staat ook  Sandra Barmetloo. Zij neemt de taken van Tonny 
over. Sandra veel succes. 

 

 
 

--------------- 
 
'Papa, klopt het dat in sommige delen van Afrika de mannen hun vrouw 
vóór het huwelijk niet kennen?' 
'dat is in elk land zo, mijn zoon ...' 
  
  
 Vraagt de ene blondine aan de ander: 
 'wat denk je dat verder weg is, Londen of de maan?"' 
 'ja hallooooo .... kun je Londen vanaf hier zien? 
  



Dankjewel, 
 
En woord van dank is op zijn plaats voor José Hendriks en Conny van 
Gurp voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger bij het zwemmen. Zij 
hebben aangegeven te willen stoppen als vrijwilliger bij het zwemmen.  
Zij hebben altijd met veel inzet en plezier onze sporters geholpen en de 
instructeurs bijgestaan. Namens de sporters en bestuur hartelijk dank en 
wensen jullie veel goeds toe. 
Marjo van den Elsen heeft bij het bestuur aangegeven te weinig tijd te 
hebben om de website http://www.sportiefevenwichttwello.nl/ te blijven 
beheren. 
Marjo heeft de huidige website opgezet en heeft het onderhoud hiervan 
een aantal jaren voor ons gedaan.  
Inmiddels hebben we een opvolger voor haar gevonden in de persoon 
van Albert Hendriksen. Hiermee zijn we uiteraard erg blij. 
Albert heeft de nodige ervaring en heeft b.v. de websites van De Koepel 
Sport, Welzijn en Cultuur en Postduivenvereniging Steeds Verder 
opgezet of in beheer. 
In de loop van januari vindt er overdracht van Marjo naar Albert plaats. 
Hierbij willen we Marjo hartelijk danken voor haar inzet de afgelopen 
jaren voor onze vereniging. Albert wensen wij veel succes met deze 
uitdaging. 
 
Vrijwilliger met een sporter die lekker bezig zijn!!! 

 
 

 



 
Bowlingavond Sportief Evenwicht 30-10-2015 
 
We werden hier opgehaald met het busje (Marijke reed erachter aan) Bij 
de bowlingbaan werden we in groepjes verdeeld. Daarna deden we de 
speciale schoenen aan en dronken we koffie. En toen gingen we bowlen, 
Roeland ging sjoelen. Na hert bowlen kregen we nog wat hapjes en 
drankjes. Om 22.00 uur was het afgelopen en kwam het busje ons weer 
ophalen. 
 
Kusjes van Jan Klein Swormink 
 
De opkomst voor het bowlen was weer grandioos. Men kwam van 
heinde en ver met de fiets, lopen, busje of met de taxi. Het bestuur heeft 
9 banen gereserveerd met minimaal 7 personen dus reken maar uit 
hoeveel mensen aanwezig waren. Onder het genot van een kopje koffie 
zijn de banen weer verdeeld onder de aanwezigen. De een was nog 
fanatieker dan de ander.Onder het bowlen kregen we nog wat drinken en 
hapjes wat er altijd wel ingaat. Wie er heeft gewonnen weet ik niet meer 
maar dat is ook niet belangrijk voor de meeste mensen. Het gaat 
tenslotte om de gezelligheid. Naast het bowlen heeft er ook nog een 
groep gesjoeld. Dit wat ook heel spannend.   
 

 
 



Ik geef de pen door aan……….  
 
Wie ben je? 
Chantal van Gurp                                                    
 
Hoe oud ben je? 
24 
Heb je nog broers of zusters?   
1 zus 
Wat eet je het liefst? 
Slabonen en chinees 
Wat vind je niet lekker? 
spruiten 
Kijk je wel eens een film, zoja welke?  
Nee. Ik hou niet van films 
Heb je huisdieren? 
hond 
Wat zijn je hobby’s? 
Judo en fitness 
Welke kleur vind je leuk? 
Groen 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik werk bij ‘s Heerenloo 
Waar woon je? 
Twello 
Welke tv programma’s vindt  je leuk? 
Spangas 
Wat doe je bij SET? 
fitness 
Welk muzieksoort vind je mooi? 
Nick en Simon 
Wat wil je nog kwijt? 
Ik zou het niet weten. 

     Aan wie geef je de pen door?   Inge Lisa Boere 
 

 

 



Goede wensen 

 

Ik wens u licht in momenten van zorgen 

Ik wens u hoop en uitzicht op morgen 

Ik wens u warmte in kille grijze dagen 

Ik wens u antwoord bij twijfels en vragen 

Ik wens u zachtheid als woorden te hard zijn 

Vreugde en vrede als gedachten zwart zijn 

Ik wens u rust te midden van werk 

Ik wens u stilte, het maakt u sterk 

Ik wens u een hand die u verder geleidt 

Een stralende glimlach die u vrienden verblijdt 

Ik wens u een plaats om bij regen te schuilen 

Ik wens u een mens die niet schrikt van uw huilen 

Ik wens u een bloem om uw dagen te kleuren  

En een vriendelijk gebaar om bij op te fleuren. 

 

 

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.  

 

Laat de redactie niet in de steek. 

 
 
 
 



Onderstaande data en/of in genoemde periode wordt er 
NIET gesport. 
  
Diverse mededelingen 
• Alle sporten eindigen op 19 december. 
 
Wanneer beginnen we weer met sporten 
 
Boombosch 
• woensdag    -  6 januari 
• vrijdag        -  8 januari 
 
Wenters 
• dinsdag         -  5 januari 
• woensdag     -  6 januari 
• vrijdag           -  8 januari 
 
Zwembad 
zaterdag             -  9 januari 
 

Wanneer wordt er niet gesport in 2016 
 
Bingo/jaarvergadering:  woensdag  27 januari 
 
Wenters :  Goede vrijdag – 25 maart 

     Koningsdag – woensdag 27 april 
 
Boombosch : Koningsdag – woensdag 27 april 
 
Wenters :  Hemelvaart  - 5 mei 
       Vrijdag 6 mei 
 
Zomervakantie : wordt aangegeven in de volgende IN BALANS 
 

 
 
 



Sporten bij de Boombosch 
 
Op de woensdag en vrijdag wordt er altijd onder enthousiaste 
begeleiding van Kim en Linda fanatiek gesport bij de Boombosch. Er 
wordt zowel in groepsverband als individueel oefeningen gedaan. 
Beiden groepen hebben het altijd daarnaast erg gezellig met elkaar 
hetgeen het sporten zeker net wat leuker maakt. Op de woensdag wordt 
er na afloop altijd gezellig een kopje koffie met elkaar gedronken. 
 

 
 

Het bestuur en de redactie wenst iedereen fijne 
kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 

2016 toe. 

 



Vrijwilliger: 
 

Vrijwilliger ……  
 

is vrijwillig maar niet vrijblijvend 
is verbonden maar niet gebonden 
is onbetaalbaar maar niet te koop 
is positief denken  
is positief doen 
met als enige doel, 
voor jezelf en de ander een goed gevoel  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


