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:

Secretariaat:

Penningmeester:

Bestuursleden:

Ben Hutten
Tel: 0571-261844
ben@sportiefevenwichttwello.nl
Bernard Hoogeslag
Tel: 0571- 274880
bernard@sportiefevenwichttwello.nl
Rob Zwartjens
Tel: 0571- 277000
rob@sportiefevenwichttwello.nl
Sandra Barmentloo
Tel: 055- 323 20 12
Barmentloo54@gmail.com
Frits Spijker
Tel: 0571 – 271380
frits@sportiefevenwichttwello.nl

Redactie Clubblad:
Redactieleden:
Redactieadres:
Emailadressen:

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

Zomer vakantie 2016.
Terwijl ik met dit voorwoord begin tikt de regen hard tegen het raam en is er
een gure wind buiten. De meeste mensen praten al over herfstweer, het is
vandaag 23 mei. Ja, de zomer moet nog beginnen. Hoe kunnen we toch dat
fijne vrije vakantie gevoel krijgen? Ik denk dan maar, dat je er vanuit moet
gaan dat het wel weer goed komt met het weer. En het komt ook wel goed en
als de zon weer begint te schijnen zijn we de regen zo weer vergeten.
Maar voor het vakantie is moeten er benen gestrekt worden, buikspieren
geoefend, baantjes gezwommen en de diverse fitness toestellen worden
bedwongen.
Vakantie geeft een vrij gevoel, geen stres van dit moet en zal nog. Vorig jaar
gaf ik aan dat het gezegde “Niets moet alles mag” het gevoel zal moeten zijn
tijdens de vakantie. Ik hoop dat een ieder de komende tijd daar invulling aan
gaat geven.
Het afgelopen seizoen is er met veel inzet gesport, ieder op haar of zijn eigen
manier en kunnen.
Met de overname van sportschool Tijssen door Wenters sportclub was het voor
sporters en vrijwilligers eerst even wennen en zoeken, maar door de inzet van
Tanja met haar medewerkers heeft iedereen haar of zijn draai gevonden.
Het trieste gebeuren met het overlijden van het zoontje van Niels Tijssen heeft
menig sporter, instructeur en vrijwilliger een traan gelaten en met het schrijven
van een kaart als blijk van oprechte deelneming bij elkaar steun gezocht en
gekregen.
Wij willen Niels en verdere familie nogmaals veel sterkte toe wensen.
Vanaf deze plaats wil ik de vele vrijwilligers, namens de sporters hartelijk dank
zeggen voor uw medewerking want zonder uw inzet kunnen we niet sporten en
hoop het komende sportjaar weer op u te mogen rekenen.
Ook de diverse sponsoren, en anderen die zich belangeloos inzetten voor het
wel en wee van Sportief Evenwicht hartelijk dank.
Hopelijk hebt u in de afgelopen periode met veel plezier gesport en als
vrijwilliger(ster) bij gestaan.
Als bestuur wensen wij u dan ook een fijne vakantie toe en als het nieuwe
seizoen weer begint veel sport plezier.
Ben Hutten, voorzitter SET

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

Dankjewel middag vrijwilligers
Het bestuur heeft gemeend dit jaar weer een dankjewel middag te moeten
organiseren voor onze vrijwilligers en wel op 10 september.
Dit is wel later dan dat we dat normaal doen, reden hiervoor is de
beschikbaarheid van de locatie.
Zonder hun belangeloze inzet kunnen onze sporters geen sport beoefenen.
U krijgt daarvoor een persoonlijke uitnodiging.
Schimmel en Plante Voorster Cup toernooi
Ook dit jaar zijn we uitgenodigd om een sponsordonatie in ontvangst te nemen,
waar we de toernooicommissie heel erkentelijk voor zijn en bedanken hen
namens onze sporters heel hartelijk voor deze donatie. Helaas was het na 20
jaar de laatste keer dat het toernooi in deze opzet werd gehouden.
Het bestuur heeft ook nu weer de mogelijkheid gekregen om, als aanvulling op
de gebruikelijke ontvangen entree bijdrage, een verloting te houden. Op 4 juni
is tijdens de finale wedstrijden getracht loten te verkopen om zo onze kas te
spekken. We zijn de commissie weer dankbaar dat ze ons in staat stellen om
ook tijdens dit toernooi onze vereniging weer onder de aandacht te brengen.

Jumbo Aktie, spek je kas.
Aan de Aktie van de Jumbo spek je kas hebben we meegedaan, van de 42
deelnemers zijn we op de 12e plaats geëindigd.
Voorwaarts won de Aktie met ruim 700 euro en wij ontvingen ruim 127 euro.
Wij danken Jumbo Binnendijk voor hun gift.

Ik geef de pen door aan……….
Wie ben je?
Gerda van Soesbergen
Hoe oud ben je?
Ik ben geboren op 3 juni (Weet niet hoe oud ik ben)
Heb je nog broers of zusters?
2 broers
Wat eet je het liefst?
Spruiten, aardappelpuree en gehaktbal
Wat vind je niet lekker?
zuurkool
Kijk je wel eens een film, zo ja welke?
Ja, weet ik niet
Heb je huisdieren?
nee
Wat zijn je hobby’s?
Knuffelen en sporten
Welke kleur vind je leuk?
geel
Wat doe je in het dagelijks leven?
Liggen, sociale werkplaats en bewoners weg brengen
Waar woon je?
Twello
Welke tv programma’s vindt je leuk?
Goede tijden slechte tijden
Wat doe je bij SET?
fitness
Welk muzieksoort vind je mooi?
BZN
Wat wil je nog kwijt?
Ik heb mijn knuffel niet bij mij
Aan wie geef je de pen door? Inge Lisa Boere (was nu eigenlijk aan de
beurt maar was tijdens het gesprek niet aanwezig)

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.

Onderstaande data en/of in genoemde periode wordt er NIET
gesport.
Zwembad de Schaeck
9-juli 2016 t/m 20 augustus 2016,

we beginnen weer op 27 augustus.

3 september 2016 (Klompenfeest)
24 december 2016 t/m 6 januari 2017,

we beginnen weer op 7 januari 2017

Wenters sportclub.
Judo dinsdag
5 juli 2016 t/m 16 augustus 2016,
20 december t/m 3 januari 2017,

we beginnen weer op 23 augustus.
we beginnen weer op 10 januari 2017

Fitness woensdag
13 juli 2016 t/m 17 augustus 2016,
21 december 2016 t/m 4 januari 2017,

we beginnen weer op 24 augustus.
we beginnen weer op 11 januari 2017

Fitness met sport en spel vrijdag
8 juli t/m 19 augustus 2016

we beginnen weer op 26 augustus

2 september 2016 (Klompenfeest)
28 oktober 2016 (i.v.m. Bowling)
23 december 2016 t/m 6 januari 2017

we beginnen weer op 13 januari 2017

Boombosch
Fitness 50+ woensdag
5juli t/m 14- Augustus 2016
21 december t/m 4 januari 2017

we beginnen weer op 24 augustus.
we beginnen weer op 11 januari 2017

Fitness 50+ vrijdag
8 juli t/m 19 augustus 2016
23 december t/m 6 januari 2017

we beginnen weer op 26 augustus.
we beginnen weer op 13 januari 2017

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

