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Via nieuwsbrieven informeren wij onze leden regelmatig over wat er allemaal 

gebeurt in onze vereniging. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze 

nieuwsbrief, kun je een mailtje sturen naar info@stepteamtwente.nl. 

 

Hervatting reguliere steptrainingen 

Vanwege de coronamaatregelen moesten we een tijdje 

trainen op een sportaccommodatie. We hebben dankbaar 

gebruikgemaakt van de mogelijkheid om één keer per week 

te trainen op de wielerbaan van de OWC in Oldenzaal. 

Gisteren deden we dat voorlopig voor de laatste keer, want 

vanaf morgen kunnen we onze reguliere trainingen 

hervatten op het Oosterveld in Hengelo. Kijk op onze 

website voor de trainingstijden. We verzamelen nog steeds niet bij het Kulturhus, maar op de 

trainingslocatie zelf, op het parkeerterrein van het bedrijf Blast. 

 

Contributie 2021 

Al heel wat leden hebben hun STT-contributie voor 2021 inmiddels overgemaakt. 

Maar nog niet iedereen. Mocht je de contributie nog niet hebben betaald, maak het 

verschuldigde bedrag dan snel aan ons over. Omdat er in de coronaperiode veel 

dingen niet konden doorgaan, hebben we het contributiebedrag voor dit jaar 

gehalveerd. Op onze website vind je het bedrag dat je moet overmaken. 

 

Steppen in het Pinksterweekend 

Dankzij de versoepelde coronamaatregelen mogen we weer in grotere groepen steppen, zij het met 

een onderlinge afstand van 1,5 meter. Het bestuur heeft verschillende ideeën en plannen voor het 

komende Pinksterweekend. Deze plannen zijn echter nog niet erg concreet: 

- Een speciaal soort nieuwjaarstocht voor alle leden om het toerseizoen in te luiden. 

- Een lange trainingstocht van meer dan 100 km  voor STT’ers die willen meedoen aan Rondje 

Twente (zie volgende pagina). 

- Een reguliere steptraining op zaterdagmorgen. 

Misschien is dit alles wat veel van het goede, en bovendien beloven de weersvoorspellingen weinig 

goeds. Zodra duidelijk is wat we precies op welke dag gaan doen, laten we dat via WhatsApp weten. 

 

Stepevenementen 

Op de volgende pagina vind je overzicht van de overige activiteiten die we hebben gepland. 

Klik op de links voor uitgebreide informatie. 

mailto:info@stepteamtwente.nl
http://www.stepteamtwente.nl/home/over-ons/steptraining/
http://www.stepteamtwente.nl/home/lid-worden/


19 juni: Rondje Twente 

Gezien de nieuwe versoepelingen lijkt het erop dat deze lange 

dagtocht van 210 km doorgang kan vinden. De tocht is uiteraard 

vooral bedoeld voor mensen die het hele rondje willen steppen, 

maar speciaal voor leden van STT willen we de tocht ook 

openstellen voor mensen die een deel van het rondje willen 

doen. Als je interesse hebt, stuur dan even een mailtje naar 

info@stepteamtwente.nl.  

Speciaal voor STT’ers die van plan zijn om deze lange tocht te doen, steppen we binnenkort een 

lange trainingstocht van meer dan 100 km. Houd WhatsApp in de gaten voor de details. 

 

4 september: Twentse Stepmarathon 

Misschien wordt dit de enige stepwedstrijd van het jaar! Het 

wordt een bijzondere wedstrijd waarvoor we vooral ook 

willen werven buiten de kring van de reguliere 

wedstrijdsteppers. STT-leden mogen gratis meedoen (niet-

leden betalen € 10) 

 

 

 

25 september: Tukkertocht 

Dit jaar kunnen deelnemers kiezen uit drie tochten: 25 km,  40 km en een crosstocht van 30 km over 

een deel van het MTB-parcours van Haaksbergen. Overigens gaan de 25 km en 40 km-routes niet 

alleen over verharde, maar ook over onverharde paden. Deelname is gratis voor leden van STT. 

 

10 oktober: Crossdag 

Dit jaar houden we onze crossdag in de 

omgeving van Haaksbergen. Nivon-huis Den 

Broam wordt onze uitvalsbasis. Ook aan dit 

evenement mogen STT-leden gratis 

meedoen. 

 

14-17 juni 2022: Scholentriatlon 

STT neemt altijd de organisatie van het onderdeel steppen voor zijn rekening. Dit jaar gaat de 

scholentriatlon echter niet door. Mensen die willen meehelpen bij dit evenement, kunnen de datum 

van volgend jaar echter alvast in hun agenda zetten. 
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