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Voorwoord
Mei ,
Vakantie 2018.
We zijn met de laatste sporten bezig van dit seizoen en dan kan de
vakantieperiode op 13 juli beginnen. Velen hebben de plannen al klaar om van
de vakantie te kunnen genieten.
Wandelen fietsen, bezoekjes brengen naar familie/kennissen wat al lang had
moeten gebeuren, naar de camping of een appartement of lekker genieten
thuis. Zo gaat een ieder invulling geven aan de vrije tijd, onder het motto
Niets moet alles mag .
Hopelijk hebben we mooi weer en kunnen we genieten van de mooie
zomerzon die we al in de maand mei gehad hebben.
Ook kunnen we hopelijk genieten van de Tour de France met misschien Tom
Dumoulin en het WK voetbal met team van onze topscheidsrechter Bjorn
Kuipers.
Ook is dit een moment om even terug te kijken wat er de afgelopen seizoen
voorbij is gekomen.
Ik denk dat met het stoppen van het sporten bij Fit & Fun we onze leden
sporters, vrijwilligers en ons als bestuur een groot plezier hebben gedaan en
om te starten bij SV Twello.
Vanaf deze plaats willen we onze dank nogmaals uitspreken voor de
medewerking van SV Twello en de Koepel.
Een woord van dank voor de inzet van instructeurs Karin, Berend en Carmen
van SV Twello en Mark gecontracteerd door SET en de medewerkers van de
Koepel.
Alles was nieuw voor hen maar we hebben de start en hun inbreng als prettig
ervaren.
Het is jammer dat we vooralsnog met de groep Judo moesten stoppen. De
oorzaak hiervan was te weinig deelname en daardoor het financieel niet meer
verantwoord was dit voort te zetten.
Ook is het belangrijk om aan te geven dat ons beleidsplan voor de komende
jaren onder de bezielende leiding van Wilco Huisman bijna is afgerond en de
daarbij gaande actiepunten aanleiding zijn om SET nog meer gestalte en
betekenis te geven in de Stedendriehoek. Direct na de zomervakantie zullen
we deze uitgeven.

Mocht u na het lezen van dit plan en daarbij behorende acties denken daar zit
ook wel voor mij tussen om SET nog beter te laten functioneren, meldt u zich
dan aan bij de desbetreffende contactpersoon.
Tijdens de besprekingen om te komen tot een goed beleidsplan heeft Gerard
de Krosse zich beschikbaar gesteld om te onderzoeken samen met Kick Poll
welke sporten SET op kan nemen om nog meer sporten te kunnen aanbieden
mits haalbaar voor mensen met een beperking. Geard is vrijwilliger bij de
fitness en Kick heeft zich voor momenten beschikbaar gesteld.
Verder is Carolien Elizen-Klunder toegetreden tot het bestuur, zij is met
algemene stemmen gekozen tijdens de jaarvergadering. Carolien is
vrijwilligster bij de zwemgroep en zal de PR en Communicatie op zich nemen.
Valerie van Triest heeft besloten om SET te verlaten als instructrice bij de
zwemgroep, ze heeft meer als 12 jaar voor de groep gestaan (in het water),
we danken haar voor deze jarenlange inzet. We zullen als bestuur op zoek
moeten naar een vervanger, mocht u iemand weten die gediplomeerd is, laat
ons dat weten. (contact personen Bernard of Sandra)
Verder wil ik onze vrijwilligers, instructeurs van de Boombosch, zwembad de
Schaeck en SV Twello en allen die onze vereniging ten dienste staan u namens
het bestuur hartelijk danken voor uw inzet van het afgelopen seizoen.
Hopelijk mogen wij het nieuwe seizoen welke na de vakantie voor ons staat
weer op u rekenen.
En dan nu moet het er even uit, ik ga u als voorzitter van SET na meer dan 25
jaar verlaten. We hebben een nieuwe kandidaat voorzitter gevonden in de
persoon van Dick Nijland. Dick kent het werken met en voor mensen met een
beperking. Hij was ± 40 jaar het gezicht bij ZOZIJN in Wilp onderdeel Sport en
Vrije tijd. Hij zal straks bij de jaarvergadering worden voorgedragen en zal
naar ik hoop worden benoemd. Ik ben blij dat we in hem een opvolger te
hebben gevonden die zijn ziel en zaligheid wil leggen voor de verdere uitbouw
van SET. Ik verlaat SET als voorzitter met de gedachte en wetenschap dat ik
een financieel gezonde vereniging en met een goed beleidsplan achterlaat.
Ik bedank in de 1e plaats mijn vrouw Bets die al die jaren mijn steun en
toeverlaat was om de taak van voorzitter uit te voeren.
Zonder mij mede bestuursleden te kort te doen dank ik Frits Spijker
(medeoprichter) waar ik aanklopte om het ideaal die Bets en ik hadden waar
te kunnen maken

Ook dank ik mij verdere medebestuursleden voor het vertrouwen in mij voor
het doen en laten voor SET, want zonder hen kon ik het niet.
Want ook hier geldt: Alleen kun je veel maar met velen kun je meer.
Ook alle vrijwilligers en instructeurs met wie ik mocht werken bedankt om de
doelstelling waar te maken dat: Sporten en bewegen moet kunnen met of
zonder beperking,
Namens het bestuur van SET Twello hoop ik dat u een fijne vakantie tijd zult
hebben en wens u veel plezier, en voor wie weg gaat een goede reis en een
behouden thuiskomst en zien we elkaar weer als vrijwilliger.
Ben Hutten, voorzitter
Beste sporters, vrijwilligers en instructeurs.
AFZEGGINGEN
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.
Het komt herhaaldelijk voor dat er wordt afgezegd bij de Boombosch of bij het
Zwembad.
De contactpersonen zijn:
Sporten bij de Boombosch
Rob Zwartjens 06 -14 54 84 80 mail Rob@sportiefevenwichttwello.nl
Sporten bij SV Twello
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

Ik geef de pen door aan……….
Wie ben je?
Panom Muije
Hoe oud ben je?
59
Heb je nog broers of zusters?
1 broer en die woont in Thailand
Wat eet je het liefst?
Veel rauwe groente
Wat vind je niet lekker?
Zoute haring
Kijk je wel eens een film, zo ja welke?
Weinig
Heb je huisdieren?
3 katten en onze hond is overleden
Wat zijn je hobby’s?
Naaien van kleding en handwerken
Welke kleur vind je leuk?
donkerblauw
Wat doe je in het dagelijks leven?
Oefeningen voor mijn handicap
Waar woon je?
Twello
Welke tv programma’s vind je leuk?
Hart van Nederland, veel SBS6
Wat doe je bij SET?
Zwemmen
Welk muzieksoort vind je mooi?
Funky en Reggae
Wat wil je nog kwijt?
Ik heb niks te mopperen, ik ben tevreden zoals ik nu leef

Aan wie geef je de pen door? Verrassing voor de volgende keer

Oproep,
Ken je nog iemand die zich als vrijwilliger beschikbaar wil stellen voor
het assisteren bij het zwemmen of het Fitness, neem dan contact op met
Bernard Hoogeslag.
Wij hebben weer een aantal vrijwilligers nodig.
Beste sporters en vrijwilligers van Sportief Evenwicht Twello,
Op 7 en 8 juli wordt er een 24-uurswandelestafette SamenLoop voor Hoop
georganiseerd bij sv Twello aan de Zuiderlaan.
SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die –direct of indirect –
met kanker te maken heeft gekregen.
Het wordt mede georganiseerd door KWF kankerbestrijding en de opbrengst
van de samenloop komt ten goede om kankeronderzoek te ondersteunen.
Sportief Evenwicht Twello doet ook mee met een team. Een team bestaat uit
10-15 personen en tijdens de 24 uur durende wandel-estafette wisselen de
teamleden elkaar steeds af.
Er wordt ook s’ nachts doorgelopen. Teamleden die niet wandelen, kunnen
ondertussen genieten van braderie, artiesten en andere activiteiten.
Kom een kijkje nemen of de wandelaars aanmoedigen.
Met vriendelijk groet,
Frits Spijker, bestuur SET

Diverse mededelingen
Wanneer is de laatste dag dat er gesport wordt voor de vakantie.
Boombosch
woensdag - 11 juli
vrijdag
- 13 juli
sporters krijgen nog bericht wanneer er in de vakantieperiode nog gesport
kan worden
SV Twello
vrijdag
Zwembad
zaterdag

- 13 juli
- 14 juli

Wanneer beginnen we weer met het sporten:
Boombosch
woensdag - 29 augustus
vrijdag
- 31 augustus
SV Twello
vrijdag
- 31 augustus
Zwembad
zaterdag

- 1 september

Wanneer wordt er niet gesport t/m december 2018:
SV Twello :
Klompenfeest , vrijdag 7 september
Bowlingavond, vrijdag 26 oktober
Zwembad:
Klompenfeest zaterdag 8 september
Sluiting zwembad. 27,28 en 29 december

Kerstvakantie: wordt aangegeven in de volgende IN BALANS

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.
wordt er op woensdag en vrijdag door een
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bowling avond.
Het bowlen staat gepland op vrijdagavond 26 oktober
Locatie, nog onbekend
Aanwezig om 19.30 uur
Aanvang om 20.00 uur
Einde
om 21.30 uur
Taxi’s aanwezig om 21.55 uur
U krijgt nog een uitnodiging hiervoor.
Het zal je maar gebeuren
Vraagt een man aan zijn vrouw,
Schat, wat zou jij doen als we de Lotto winnen??
De vrouw antwoordt,
Ik zou de helft aanpakken en van je scheiden.
Dat is goed zegt de man,
We hebben 24 euro gewonnen. Hier heb je 12 euro en daar is de deur.

Wat een vooruitgang
Een gast in een restaurant roept de ober bij zich:
Hij zegt: het lijkt nergens op ober, dit paardenvlees lijkt wel op rubber :
Ober: dit is dan wel het beste bewijs mijnheer, dat de auto het paard steeds
meer aan het verdringen is.

Hast een foto van de woensdagochtend.

g

neem dan contact op met Rob Zwart

www.sportiefevenwichttwello.nl

