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Bericht

van het bestuur

Brexit- belastingverhogingen – verkiezingen -IS- Kinderpardon- Handels oorlog China/VS – Wet op de Privacy
enz. enz. Je kunt de krant niet openslaan (of is dat ouderwets) of je leest wel iets over een van de bovengenoemde onderwerpen. En dat stemt je meestal niet vrolijk. Waar je wel vrolijk van wordt (en is bovendien
ook nog eens goed voor je) is sporten en waar kan je dat beter doen dan bij S.C. TWIST, de leukste club van
Vlaardingen en omstreken?
Zoals Jan Kees als in zijn vorige bestuursstukje schreef was 2018 een jaar van vormgeven van de organisatie.
Deze is zo goed en zo kwaad als het kan opgetuigd. Nu moeten we in 2019 doorpakken en zullen we met
de gehele vereniging de schouders er onder moeten zetten om het voor iedereen even leuk te maken. Ook
schreef Jan Kees dat we één vereniging moeten worden. Het is nu nog “die van de handbal, of zij van de korfbal “en eigenlijk moet handbal en korfbal vervangen worden door die van Twist. Gelukkig zijn er al commissies met een mengeling van verschillende bloedgroepen. Maar het kan beter en daar gaan we aan werken,
hoe moeilijk dat ook is. Tenslotte is korfbal anders dan handbal, daarnaast moeten dingen groeien en dat
kost tijd.
Misschien verwacht u hier ook wel iets over de nieuwe sporthal, maar helaas ik moet u teleurstellen: er
is nog geen witte rook. Maar als we meer nieuws hebben bent u de eerste die het hoort/leest. Ik hoor u
nu denken: maar hoe zit dat dan met de oude hal? Want zaal 1 in de sporthal Westwijk lijkt soms op een
schaatsbaan. Ik kan u vertellen dat we bijna dagelijks contact met de gemeente hierover hebben. Ook hier
zijn diverse mensen druk voor u in de weer. En deze opmerking is een bruggetje naar u, want de vereniging
bent u en wij als bestuur-coördinatoren (en hun commissieleden) kunnen het niet alleen. We hebben uw
hulp daarbij hard nodig.
De wet op de privacy
Ondanks het feit dat we onze uiterste best doen om ieders privacy te waarborgen gaat er helaas wel eens wat
fout, waarvoor bij voorbaat excuses. Het is voor ons allemaal nieuw en we moeten roeien met de riemen die
we hebben. Wel wil ik u geruststellen: uw persoonsgegevens zijn veilig.
Als u dit stukje leest is januari al voorbij. De kop is eraf, nog maar een paar maanden en dan begint de zomervakantie, maar tot die tijd nog veel plezier bij S.C Twist.
Met vriendelijke groet,
Rob van Beek

< VACANT - WIE GAAT DIT WORDEN?
BEL JAN KEES EN GEEF JE OP!
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TRAININGSTIJDEN
Trainingstijden Handbal zaalcompetitie 2018/2019
TEAM 		
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
F jeugd 			
			
17:00 - 18:00
E jeugd 			
18:00 - 19:00 		
18:00 - 19:00
D jeugd 			
18:00 - 19:00 		
18:00 - 19:00
DCJ
			
19:00 - 20:00			
19:00 - 20:00
DBJ
			
19:00 - 20:00 		
19:00 - 20:00
HBJ 				
20:00 - 21:00 		
19:00 - 20:30
DS1 				
20:00 - 21:30			
20:00 - 21:30
DS2 				
20:00 - 21:30 		
20:00 - 21:30
DS3 				
20:00 - 21:30			
20:00 - 21:30
HS1 								19:00 - 20:30
HAJ 				
bij Ventura			
19:00 - 20:30		
H-Rec 				bij Unitas			
Alle trainingen vinden plaats in sporthal westwijk
									(wijzigingen voorbehouden)

Trainingstijden Korfbal zaalcompetitie 2018/2019
Team		Maandag			Woensdag
Twist 1		
20:30-22:00 hal 2		
20:30-22:00 hal 2
Twist 2		
20:30-22:00 hal 2		
20:30-22:00 hal 2
Twist 3						21:00-22:00
Twist 4						21:00-22:00
Twist 5						20:00-21:00
Twist 6						20:00-21:00
A1		
20:00-21:00 hal 2		
19:00-20:00
A2		
20:00-21:00 hal 2		
19:30-20:30 hal 2
A3		
20:00-21:00 hal 2		
19:30-20:30 hal 2
B1		
19:00-20:00 hal 2		
19:00-20:00
B2		
19:00-20:00 hal 2		
18:30-19:30 hal 2
C1		
18:00-19:00 hal 2		
18:00-19:00
C2		
18:00-19:00 hal 2		
18:00-19:00 *)
D1		18:00-19:00 *)			18:00-19:00 *)
D2						18:30-19:30 hal 2
E1		
18:00-19:00 hal 2		
18:00-19:00 *)
E2		
18:00-19:00 **)		
18:00-19:00 *)
E3		18:00-19:00 *)			18:00-19:00
F1						18:00-19:00 **)
kangoeroe					18:00-19:00
TwistFit

19:30-20:30 ***)

Alle trainingen vinden plaats in sporthal westwijk hal 1 tenzij anders (hal 2) aangegeven.
behalve: *) sportzaal babberspolder | **) sportzaal Claudius (VOS)
***) kunstgras veld op onze locatie Claudius Civilislaan
									(wijzigingen voorbehouden)
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nieuw kunstgrasveld in de maak

Begin Januari is een begin gemaakt met het vernieuwen van onze kunstgrasmat. De oude mat werd verwijderd (foto boven) en nu wordt het veld geschikt gemaakt om de nieuwe mat neer te leggen.
Alleen zit het weer nog een beetje tegen. (foto’s onder)
Hoe dan ook... als we beginnen aan de tweede helft van de veldcompetitie kunnen we dat doen op een
geheel nieuw en prachtig korfbalveld, dat ook nog eens een stukje dichter bij het handbalveld is
geplaatst. Dat schept een band moet je maar denken.
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Van Zanden Orthodontie
Reigerlaan 53 3136 JJ Vlaardingen
Lange Boonestraat 10 3142 CC Maassluis

David Meijer Schilderwerken
Ibishoek 27 3201 HD Spijkenisse
M: 06-4960 2379 E: info@dmschilderwerken.nl
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LEDENADMINISTRATIE
Wijzigt er iets in uw gegevens? Uw telefoonnummer?
Uw Mailadres?
Uw banknummer (IBAN)
Gaat u verhuizen?
Geef dit dan altijd door aan de ledenadministratie
Ook als u (of uw kind) ons onverhoopt wilt verlaten

ledenadministratie@sctwist.nl

Steun S.C Twist door je vakantie (minimaal € 500.00) te boeken bij

VakantieXperts de Groot.
bij de volgende filialen:

Vlaardingen Billitonlaan / Vlaardingen De Loper
Maassluis Dr.Kuyperkade
Print eerst de bon op de homepagina van onze website,
en geef deze af als je een reis gaat boeken.
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al ruim 30 jaar
jong
In april is het 30 jaar geleden dat bij Spirit de “trimgroep” van start ging. Een speciale training om ouders
en andere belangstellenden kennis te laten maken met de korfbalsport. De ongedwongen sfeer – de enige
verplichting is dat je je even afmeldt als je niet bij een training kan zijn – zorgt ervoor dat er wekelijks zo’n
10-15 niet-korfballers aan het trainen zijn. De groep blijkt ook uitermate geschikt voor geblesseerde spelers
die weer langzaam willen opbouwen, en na een paar jaar sluiten ook korfballers aan die zijn gestopt met
wedstrijden.
In 2015 besloot de trimgroep ook de overstap te wagen naar Twist, en is daar onder de naam TwistFIT! verder
gegaan. En ook daar blijkt het een succes, inmiddels zijn er zo’n 20 leden, waarvan er elke week minstens 10
op de training zijn. Waaronder Marca, die al zo’n 30 jaar van de partij is.
TwistFIT heeft 3 tradities. De eerste is dat we ook in de winter gewoon buiten blijven trainen. De tweede
is dat de training altijd doorgaat, tenzij we door ijs, sneeuw of hevige regenval het veld niet op kunnen. En
de derde, voor velen belangrijkste: dat we elk jaar de sportieve inspanningen compenseren met een gourmetavond in de kantine (uiteraard op eigen kosten). Afgelopen vrijdag was het weer zover, en het was weer
ouderwets gezellig!

Zou je ook weleens iets aan je conditie willen doen, met een leuke groep mensen? Je bent van harte welkom op maandagavond, al moet je daar de komende maanden nog even voor naar het veld van DVO aan de
Marathonweg, waar we tijdelijk zijn neergestreken in verband met de vervanging van het kunstgrasveld. We
beginnen daar om 20.00 uur. In april zijn we weer op ons eigen veld.
Namens de leden van TwistFIT,
Arjan Romers
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bij TWIST
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden (terug) bij onze vereniging:

Nick de Werd - handbal
Marieke van der borght - handbal
Inka Bergen - van Est - handbal
wij wensen jullie heel veel plezier en succes
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Hoveniersbedrijf De Tuin
3e Industriestraat 25E 3133EJ Vlaardingen
Telefoon:+31 (0)10 248 0704 Fax:+31 (0)10 248 0705 E-mail:info@detuin.info

Bestel je iets bij BOL?
Dan kun je, om daar te komen, het beste de link op onze
website gebruiken! (zie homepage)
Alleen zo steun je S.C. TWIST met een
percentage van je aankoop
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de Pupil van de week

Amar

House for sale makelaars
Hoogstraat 203
3131 BB Vlaardingen
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Drankenhandel Janson B.V.
Spoorsingel 40 3134 XR Vlaardingen
Tel : 010-4348244 Fax: 010-4348731 info@jansondranken.nl
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