
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  

  

Algemeen emailadres: info@sportiefevenwichttwello.nl  
 
 
Redactie Clubblad: 
 
Redactieleden: 
Redactieadres: 
Emailadres: 

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

 
 



Van de voorzitter 
 
Wat gaat een jaar toch snel, 2019 is al weer bijna voorbij. Zo aan het 
eind van het jaar is het gebruikelijk even terug te kijken op het afgelopen 
jaar. Er is weer volop met veel plezier gesport bij de verschillende 
onderdelen van Sportief Evenwicht. Er is weinig verloop in het leden 
aantal. De activiteiten die Sportief Evenwicht aanbiedt zijn mede 
mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers die verbonden zijn aan 
SET. Ook de professionals van o.a. de Boombosch, zwembad De 
Schaeck en S.V. Twello dragen daar hun steentje aan bij, zo ook De 
Koepel Voorst. Ik wil dan ook een ieder die, op welke manier dan ook, 
het afgelopen jaar betrokken was bij Sportief Evenwicht heel hartelijk 
bedanken.  
 
Dit jaar was er geen bowlingavond, maar hebben we voor de 
verandering een gezellige avond gehouden met een muzikale bingo o.l.v. 
Kees Bos. Bijna iedereen ging met een prijsje naar huis aan het eind van 
deze muzikale happening, waar ± 60 personen aanwezig waren. Een 
activiteitencommissie, bestaande uit enkele vrijwilligers van SET, heeft 
voor de prijsjes, beschikbaar gesteld door winkeliers uit Twello, en 
hapjes en de drankjes gezorgd.  
 
We mochten weer enkele financiële giften ontvangen van o.a. de 
Rabobank en bouwbedrijf Aan de Stegge. De rolstoelen in het zwembad 
zijn aan vervanging toe, dus komen deze bijdragen goed van pas. We 
hopen het komende jaar een aantal rolstoelen te vervangen, zodat de 
zwemmers op zaterdagmorgen weer comfortabel kunnen zitten. 
 
SET is blij met de uitbreiding van het sportaanbod. In januari wordt 
gestart met een wandelgroep. Gemiddeld 3 keer per maand wordt er op 
woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur gewandeld. Hiervoor 
hebben zich een tiental vrijwilligers beschikbaar gesteld om dit te 
begeleiden. Komende maanden wordt binnen de gemeente Voorst 
gewerkt aan het realiseren van een lokaal sport- en beweegakkoord. Eén 
van de doelstellingen in dit akkoord is dat zoveel mogelijk inwoners van 
de gemeente kunnen sporten en bewegen. Als SET nemen we hieraan 
ook deel, omdat we voor onze doelgroep het belang van dit sport- en 
beweegakkoord in zien.  
 
In de vorige Balans hebben we een oproep gedaan voor een 
naamsverandering van In Balans. Hierop is geen enkele reactie binnen 



gekomen, kennelijk is er geen behoefte om de naam te veranderen, dus 
is er besloten de naam voorlopig zo te laten. 
 
Enkele bestuurleden hebben aangegeven te willen stoppen met hun 
bestuurstaken na zoveel jaren bestuurslid te zijn geweest. Weet je 
iemand in je familie of kennissenkring die eventueel interesse heeft om 
zitting te nemen in het bestuur van Sportief Evenwicht, laat het me dan 
even weten, dan kunnen we vrijblijvend eens een gesprekje aangaan.  
 
Tot slot wil ik, namens het bestuur van SET, iedereen fijne feestdagen 
en een gezond en sportief 2020 toe wensen.  
 
Dick Nijland, voorzitter 
 
In de vorige balans stond een woordzoeker. De juiste oplossing was 
Sportief Evenwicht 

Er is 1 zending binnengekomen. Zij is dus ook de prijswinnaar.  
Gefeliciteerd Karin Driezes             

 
 
 



Sponsor Sportief Evenwicht Twello via een Salland Zorgverzekeringen!! 

 
 
Zorgpremie Salland Zorgverzekeringen bekend! Basispremie: €113,90 per 
maand 
 
12 november hebben alle zorgverzekeraars hun premie bekend gemaakt. Zo 
ook onze eigen sponsor. Bij Salland Zorgverzekeringen betaal je in 2020 
€113,90 per maand voor de basisverzekering. 
 
Stap je over naar Salland Zorgverzekeringen en doe je dat via onze club? 
Dan krijg jij korting op je aanvullende en tandartsverzekering én je scoort 
een bedrag voor onze clubkas. Ook maak je via deze actie kans om jouw 
lidmaatschap bij de club terug te winnen. Mooie win-win dus!  
  
Overstappen is heel gemakkelijk. Je regelt het via 
www.salland.nl/sportiefevenwichttwello! Salland zegt je huidige 
zorgverzekering op. Wil je eerst nog even kijken wie Salland is en waar ze 
voor staan? Kijk dan eens op www.salland.nl. Je kunt daar ook de 
verschillende pakketten met elkaar vergelijken, zodat je een verzekering kunt 
afsluiten die helemaal bij jouw situatie past. 
 
Salland heeft voor een ieder dus een vaste basispremie.  
Dus mocht u nog niet op de collectiviteit van Sportief Evenwicht Twello staan 
dan kunt u daar middels onderstaande link op inschrijven: 
www.salland.nl/sportiefevenwichttwello 
Uw premie blijft daarmee dus hetzelfde en u sponsort daarmee 
automatisch Sportief Evenwicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ik geef de pen door aan……….  
 
Wie ben je? 
Karin Driezes 
Hoe oud ben je? 
25 
Heb je nog broers of zusters?   
1 broer en 1 broertje (wel groter dan dat ik ben) 
Wat eet je het liefst? 
Ik lust alles 
Wat vind je niet lekker? 
spruitjes 
Kijk je wel eens een film, zo ja welke?  
Ja, verschillende films 
Heb je huisdieren? 
nee 
Wat zijn je hobby’s? 
Sporten, scouting, tafeltennis kijken 
Welke kleur vind je leuk? 
Rood, geel, en oranje 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Ik werk bij de Kruidentuin en bij het Volkshuis in Deventer 
Waar woon je? 
Twello 
Welke tv programma’s vind je leuk? 
Heel veel 
Wat doe je bij SET? 
Sport en Spel 
Welk muzieksoort vind je mooi? 
Nick en Simon 

Wat wil je nog kwijt? 

Niks, ik ben tevreden zoals ik nu leef 

 
     Aan wie geef je de pen door?   Natasja Oosterhof 

 

 
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! 
 



JAARVERGADERING EN NIEUWJAARSBINGO 
 
Deze zal worden gehouden op maandag 20 januari in de Molenschuur in 
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 tien) 
 
                  
                  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 Rob@sportiefevenwichttwello.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@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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diverse mededelingen december 2019. 
 
Laatste sportdagen 2019, daarna is het kerstvakentie. 
 
Boombosch 
Woensdag - 18 december 
Vrijdag - 20 december 
 
Sporthal de Zuiderlaan 
Vrijdag  - 20 december 
 
Zwembad De Schaeck 
Zaterdag  - 21 december 
 
We beginnen weer met sporten in het nieuwe jaar op de volgen de 
dagen. 
 
De Boombosch 
Woensdag - 8 januari 
Vrijdag - 10 januari 
 
Sporthal de Zuiderlaan 
Vrijdag - 10 januari 
 
Zwembad de Schaeck 
Zaterdag  - 11 januari 
 
Wandelgroep 
Woensdag  - 8 januari 
 
T/m juni 2020 wordt er niet gesport op de volgende dagen 
 
Sporthal de Zuiderlaan 
Carnaval - vrijdag 21 februari 
Goede vrijdag - vrijdag 10 april 
Na Hemelvaart- vrijdag 22 mei 
 
Wandelgroep niet op de woensdagen 
Woensdag - 15 januari 
Woensdag - 19 februari 
Woensdag - 18 maart 



Woensdag - 15 april 
Woensdag  - 20 mei 
Woensdag  - 17 juni 
Woensdag - 16 juli 
 
Zomervakantie: wordt aangegeven in de volgende IN BALANS. 
 

Woordzoeker. Oplossing inzenden naar de redactie 
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contact op met Rob Zwart 

 
 
 



 
 


