
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
Wandelen 
Woensdag 19.00-20.00 
 
Zwemmen gemengd en kinderzwemmen 
Zaterdag 11.00 – 12.00 uur 
 
Bestuurssamenstelling: 
 
Voorzitter: Dick Nijland 

Tel: 0571-274503 
dnijland@hetnet.nl 

Secretariaat: Tonny de Frens 
Tel: 0622744270 
info@sportiefevenwichttwello.nl 

Penningmeester en 
Ledenadministratie: 

Manon Zwartjens 
Tel: 06-29174717 
manon.zwartjens@outlook.com 

Bestuursleden: Sandra Barmentloo 
Tel: 055- 323 20 12 
Barmentloo54@gmail.com  
Frits Spijker 
Tel: 0571 – 271380 
f.j.spijker@hcdo.nl 
Regine Bevers 
Tel: 0650645356 
reginekuipers@hotmail.com 

PR & Communicatie Regine Bevers 
Tel: 0650645356 
reginekuipers@hotmail.com 

Redactie Clubblad: 
 
Redactieleden: 
Redactieadres: 
Emailadres: 

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

 



Van de voorzitter. 
 
Ondanks dat het jaar 2021 een jaar was waarin weinig werd gesport door 
allerlei Corona maatregelen, toch een In Balans om iedereen ook via 
deze weg op de hoogte te houden van het wel en wee van Sportief 
Evenwicht Twello. Het afgelopen jaar zijn jullie via de mail vaak 
geïnformeerd over zaken die speelden of op dat moment belangrijk 
waren. Dan ging het veelal over het sporten dat (weer) niet door kon 
gaan. In september was er dan eindelijk weer “groen licht” en konden 
we de draad weer oppakken en kon iedereen weer aan de conditie 
werken. Helaas was het van korte duur, want eind november waren het 
de nieuwe maatregelen van de overheid die roet in het eten gooiden en 
we genoodzaakt waren voorlopig weer even te stoppen met sporten. 
Laten we hopen dat dit niet van lange duur is en we begin volgend jaar 
weer met frisse moed verder kunnen gaan. 
Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel en hebben we ook wel 
iets leuks te melden. Zo hebben we meegedaan aan de actie van Salland 
Verzekeringen om in aanmerking te komen voor een innovatiebudget. 
Mede dankzij de inzet van jullie hebben wij als SET de meeste stemmen 
gekregen en zijn we op de eerste plaats geëindigd, wat ons een leuk 
bedrag oplevert om een nieuwe sport, Boccia, op te starten. Hierover 
verder in de In Balans meer. Ook de Rabobank Club-Support actie heeft 
weer een leuke aanvulling voor de verenigingskas opgeleverd.  
Door de huidige maatregelen is het ook nog even de vraag of we in 
januari weer de jaarvergadering kunnen houden met de traditionele 
Bingo. We hopen dat dit door kan gaan, zodat we elkaar weer eens op 
een andere manier in een andere sfeer kunnen ontmoeten, want dat 
hebben we de afgelopen twee jaar erg gemist, zoals een bowling- of een 
andere gezellige avond. We blijven de moed er in houden. Er zal vast 
wel weer een moment komen dat we weer van alles kunnen en mogen, 
maar wanneer dat is? Ik heb geen glazen bol dus ik kan het niet 
voorspellen.  
Ondanks alle beperkingen hoop ik dat een ieder gezellige feestdagen 
heeft en wens ik jullie een gezond, gelukkig en sportief 2022 toe. 
 
Dick Nijland – voorzitter 
 
 
 
 
 



Innovatiebudget van Salland 
Verzekering  
De finalisten zijn bekend!  

PCA Kwiek Raalte: 

Sportief Evenwicht Twello 

SC Overwetering Olst 

 

 

 

 
 
 

Sportief Evenwicht heeft de prijs gewonnen!!!! 
 
 
 
 
 
 



Boccia. 
 
Als Sportief Evenwicht Twello willen we een nieuwe sport toevoegen 
aan het rijtje sporten dat SET al aanbied, namelijk Boccia. Misschien 
zegt het jullie niet gelijk iets, maar wie de Paralympics in Japan heeft 
gevolgd heeft hier waarschijnlijk wel iets van meegekregen. Boccia is 
het beste te vergelijken met Jeu de Boules. Het wordt gespeeld met 
zachte ballen in een gymzaal. Een blauw team speelt tegen een rood 
team en wie het dichts bij de witte bal gooit is winnaar. Het mooie van 
Boccia is dat het zittend gespeeld kan worden, dus zeer geschikt voor 
wie moeilijk ter been is of in een rolstoel zit. Er zijn zelfs hulpmiddelen, 
zoals een rol goot, voor wie moeilijk of niet kan gooien. Om kennis te 
maken met Boccia zijn er allerlei leuke spelvormen van makkelijk 
oplopend naar moeilijk, zodat iedereen er plezier in krijgt om Boccia te 
gaan spelen. Er zijn in het land wel een aantal verenigingen die Boccia 
spelen, maar binnen de Stedendriehoek nog niet, dus leek het ons als 
SET een mooie gelegenheid dit te proberen van de grond te krijgen. Rick 
Tuinman, buurtsportcoach aangepast sporten in de Gemeente Voorst 
helpt ons daarbij, hij kent de regels en geeft regelmatig clinics in Boccia. 
Mocht je nu iemand kennen in je omgeving, waarvan je denkt Boccia is 
wel iets voor haar of hem laat het haar/hem weten. Misschien ben je zelf 
wel enthousiast geworden en wil je dit als tweede sport binnen SET erbij 
gaan doen laat het weten. Zo gauw we weer mogen sporten en we 
hebben belangstelling van enthousiaste Boccia sporters, starten we op 
dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in de Gymzaal van Zozijn in 
Wilp. Belangstellenden kunnen met Dick Nijland contact opnemen. 
Meer informatie vind je op www.boccia.nl 

 
 
 

Zie ook onze website:  
 

https://www.sportiefevenwichttwello.nl/  
 
 
 
 
 
 

 



Boccia 
 

                                       
 
 
 

 
 
 
 



Wanneer wordt er niet gesport. 
Afwijkende datums met betrekking tot het sporten in het komende jaar 
2022, dit onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen en afhankelijk 
van wanneer af we weer kunnen sporten. 
Fitness en Sport en Spel op vrijdag 
Geen sporten op vrijdag 4 maart (voorjaarsvakantie) 
Geen sporten op vr. 15 april Goede Vrijdag 
Geen sporten op vrijdag 6 mei (mei vakantie) 
Geen sporten op vrijdag 27 mei (vrijdag na Hemelvaartsdag) 
Zomervakantie: Laatste sportdag vrijdag 8 juli 
                             Eerste sportdag vrijdag 26 augustus 
Geen sporten op vrijdag 28 oktober (Herfstvakantie) 
Geen sporten op vrijdag 24 december (Kerstvakantie) 
 
Fysiofit 50+ bij de Boombosch. 
Op de woensdagen en vrijdagen dat er geen sporten bij de Boombosch is 
wordt door de Boombosch zelf of via Regine Bevers als contactpersoon 
vanuit SET gecommuniceerd met de deelnemers. 
 
Zwemmen. 
Er is geen zwemmen tijdens de zomervakantie van zaterdag 9 juli t/m 
zaterdag 21 augustus. 
 
 
Wandelen. 
Geen wandelen op woensdag 27 april (Koningsdag) 
Geen wandelen op woensdag 4 mei (Dodenherdenking) 
Er is geen wandelen op de woensdagen tijdens de zomervakantie van 
vrijdag 8 juli t/m vrijdag 20 augustus. 
Wijzigingen ten aan zien van bovenstaande voorbehouden, hierover 
wordt je dan geïnformeerd via de mail. Alles uiteraard onder 
voorbehoud i.v.m. de Corona maatregelen. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
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 
 

 
 
 
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 
Regine Bevers 06-50645356       reginekuipers@hotmail.com 
 
Sporten bij SV Twello 
1e Gerard de Krosse 0571-789959     elly-gerard@concepts.nl 
2e Frits Spijker  06 - 25 54 33 62       f.j.spijker@hcdo.nl 
 
Sporten bij de Schaeck 
Sandra Barmentloo  055 -  323 20 12   Barmentloo54@gmail.com  
 
Wandelen 
Ans Ganzevles  06-25483715        info@sportiefevenwichttwello.nl 
 
Boccia 
Dick Nijland  0571-274503         dnijland@hetnet.nl 
 
Medisch contactpersoon 
Frits Spijker   06 - 25 54 33 62 mail      f.j.spijker@hcdo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Moppen 
 
Jantje moet van de schoolmeester de eerste 3 letters van het alfabet leren. Na 
schooltijd vraagt hij aan zijn moeder, die eten aan het klaar maken is, wat de 
eerste letter van het alfabet is. “Rot op!” schreeuwt zijn moeder. Aan zijn zus 
die muziek aan het luisteren is vraagt hij: “Wat is de tweede letter van het 
alfabet?” waarop zijn zus zegt: “Yeah, Yeah, Yeah” Als laatste gaat hij naar 
zijn broer die tv aan het kijken is en vraagt: “Wat is de derde letter van het 
alfabet?” Zijn broer roept: “Superman!”  
 
De volgende dag op school vraagt de meester aan Jantje wat volgens hem de 
eerste letter van het alfabet is. Jantje antwoordt: “Rot op!” De meester schrikt 
verbaasd op en zegt: “Als je zo door blijft gaan krijg je straf!” Jantje zegt trots: 
“Yeah, Yeah, Yeah” De meester wordt flink boos en vraagt: “Wie denk je wel 
wie je bent!”  
 
Waarop Jantje opgewekt roept: “Superman!” 
 
 
100 stukken fruit 
Een Nederlander en een Belg spoelen samen aan op een 
kannibaleneiland en worden direct gevangen genomen door de stam 
kannibalen.  
 
Net voordat de Belg en de Nederlander worden opgegeten komt de 
voodoo kannibaal aanlopen en zegt: “Onze goden willen jullie een kans 
geven om te blijven leven. Ga in de jungle op zoek naar 100 fruitstukken 
en stop ze allemaal in je mond. Wanneer je dat kan zonder ook maar één 
keer te lachen ben je een vrij man!” 
 
De Nederlander en de Belg worden vrijgelaten en rennen snel de jungle 
in opzoek naar 100 fruitstukken. De Nederlander komt als eerste terug 
met 100 bessen en begin deze direct in zijn mond te stoppen. Bij de 
100ste bes begint de Nederlander ineens keihard te lachen en dus heeft 
hij gefaald. Voordat de kannibalen hem in de kookpan gooien vraagt de 
leider: “Hoe kon je nou falen? Je was zo ver en dan ga je ineens keihard 
zitten lachen.” 
 
Waarop de Nederlander nog steeds een beetje lachend zegt: “Ik wilde 
net die laatste bes erin stoppen, toen die stomme Belg aan kwam lopen 
met 100 kokosnoten” 



 
 

 
 

                                    
 
                                                                                             

 
                
                                 


