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Wat is het toch een bijzondere tijd van het jaar, maart en april. De ene dag stormt het en 
moet de kachel flink opgestookt worden en de andere dag zit je buiten in je T-shirt koffie in 
het zonnetje koffie te drinken. Van alle jaargetijden houd ik het meest van de lente. Na de 
donkere winter vieren we het leven met nieuwe kleuren, nieuw leven. Voor mij begint de len-
te als ik jonge eendjes heb gezien. Dat was afgelopen zondag, dus genieten van dit nieuwe 
voorjaar! 
 
Een nieuwe lente, een nieuwe afdeling van Turnlust! 
 
Vitaal en fit Turnlust is een nieuwe sport en spelafdeling voor 65+, of iets jonger. 
Bewegen is goed voor iedereen en zeker voor mensen die wat ouder zijn. Er zijn twee uur ge-
start onder leiding van twee enthousiaste leidsters, én met enthousiaste deelnemers! Elke 
week bewegen zij d.m.v. allerlei spelvormen op een plezierige manier. En na afloop wordt er 
een kopje koffie gedronken. 
 
Bij andere afdelingen is het wedstrijdseizoen in volle gang. De competities lopen en er wordt 
aan diverse wedstrijden en toernooien deelgenomen. Of je nu een wedstrijd van Turnlust in 
De Draaikolk hebt of een uitwedstrijd in Purmerend, het blijft leuk om aan wedstrijden mee 
te doen. En ook of je nu jong of wat meer op leeftijd bent, competitie aangaan blijft span-
nend. 
Ik wens alle leden een heel prettig wedstrijdseizoen met veel succes. 
 
Op 18 maart was de jaarlijkse ledenvergadering van Turnlust. Tijdens die bijeenkomst wordt 
jaarlijks de Sportbeker en Verenigingsbeker uitgereikt.  
De Sportbeker ging naar het dames biljartteam, die met z'n zessen vierde van Nederland zijn 
geworden. 
De Verenigingsbeker was voor Ulbe Kamminga, de materialenman van de afdeling biljarten. 
Het is ze beiden van harte gegund. Elders in dit blad vindt u een verslag van deze vergade-
ring en mooie foto's. 
 
We mogen een nieuw Hoofdbestuurslid verwelkomen: Wil Sperling is benoemd als voorzit-
ter van de afdeling koersbal. Van harte welkom! 
 
Tijdens deze jaarvergadering is afscheid genomen van verschillende bestuursleden. Het is 
ons niet gelukt om alle vacatures in te vullen. Daarom doe ik een dringend beroep op u. Als u 
gevraagd wordt om iets te doen voor uw afdeling, zeg dan volmondig JA. Het is mooi om iets 
voor uw vereniging te doen. 
 
Ik reken op u! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janny Bosma-Karsijns 
alg. voorzitter 
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Inhoud: 
 3 Voorwoord Voorzitter                      Janny Bosma 
 4 Colofon  
 5 Vitaal en Fit                                 Linda Jongbloed 
     Biljarten                                 Ingrid van der Hert  
 6 Koersbal                                             Wil Sperling 
 7 JAV                                                        Ton Bosma 
10 Rhönradturnen                                    Ton Bosma 
13 Fotoclub                                              Ton Bosma 
14 Reclame 
15Lesrooster Gymnastiek   
16 De afdelingen   
18 RABO fietstocht  
 
 
  
   
 

Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma Andromeda 81   tel: 625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman J.J. van Veenstraat 10  tel: 630322 
Alg. penningmeester Dhr. R Slikker  Korvetstraat 1    tel: 644007 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Dhr. H. Sandbrink.         Het Arsenaal 18   tel: 533363 
Secretaris                        vacant 
Penningmeester            Dhr. JJ. Van der Linden  Middelzand 5507   tel: 642724 
 

Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries-van Kempen   verhuur-draaikolk@kpnmail.nl   tel: 628656 
 
 

Draaikolk: www.dedraaikolk.com 
Webmaster: Frans Oorschot. 
Vragen kunt u sturen naar: ssjc.draaikolk@hetnet.nl 
 
 

CSAV Turnlust: www.turnlust.com   
Webmaster: Marina Wildenburg 
Informatie en verslagen kunt u sturen naar: mwildenburg@quicknet.nl 

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s:  Bij de redacteur voor 30 mei 2016 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Er is een nieuwe afdeling gestart:  
Vitaal en Fit Turnlust! 

 
Vanaf 22 Maart zijn wij gestart met 2 nieuwe 
beweeggroepen in de Draaikolk.  
 

Op dinsdag van 10.00 tot 11.00,  
en op woensdag van 13.00 tot 14.00. 

 
Janny Bosma en Linda Jongbloed-Gruijs hebben 
de cursus GALM-docent gevolgd en met goed 
resultaat afgerond. GALM staat voor: Groninger 
Actief Leven Model. 
 
Hierbij hebben zij les gekregen in het aanbie-
den van sport en spel lessen waarbij plezier en 
samenwerken in het bewegen centraal staat. 
Op een speelse manier worden de basisvaardig-
heden aangeleerd en onderhouden. Denk hier-
bij aan: Uithoudingsvermogen, kracht, lenig-
heid en coördinatie. 

 
 
 
 

De groepen zijn bedoeld voor belangstellenden 
in de leeftijd van 60+   die wel wat meer mogen 
bewegen. De sportieve activiteiten bevorderen 
hun fitheid en dragen daardoor bij aan het 
voorkomen van of stabiel houden van aandoe-
ningen.  
Daarnaast is het sociale aspect een belangrijk 
deel. We drinken altijd een kopje koffie of thee 
na afloop. 
 
Mocht er interesse zijn, sluit gerust een keertje 
aan! Er is nog plaats genoeg! 

Linda Jongbloed-Gruijs 

Biljartnieuws, 
 
Het C3 team de dames, hebben het weekend 
van 19 maart de gewestelijke finale in Wierin-
germeer gespeeld .De wedstrijdleider kreeg om 
23.30 uur een telefoontje dat we de volgende 
dag deze finale moesten spelen.Ik was pas de 
volgende ochtend om 10.00 uur op de hoogte. 
Het ging bij ons alle vier niet en we werden 
daardoor 4e. 
 
We krijgen over een paar weken een herkansing 
want we mogen dan in de finale van de C4 klas-
se spelen. Hopelijk gaat het dan wat beter. 
 
 
 
Andre van Tillo is dit jaar kampioen in het 
snookercentrum van het vuurtorentoernooi ge-
worden.  Heel knap. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben een bewogen jaarvergadering achter 
de rug waar heel veel in besloten is het belang-
rijkste punt was wel de normen en waarden op 
de club en de contributieverhoging. Verder  

(Vervolg op pagina 6) 
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werd er besproken wat we dit jaar allemaal kun-
nen verwachten.  
Er staan heel veel leuke toernooien op de agen-
da: 
-het Marathontoernooi,  
-een Biljartclinic medio september, 
-het  Penthalontoernooi, 
-het Draaikolktoernooi 
- natuurlijk ons open toernooi met de finale in    

   december. 
 
Op de algemene leden vergadering  van Turn-
lust kreeg het C3 de sportbeker van het jaar 
2015.We waren hier heel blij mee. 

Ingrid van der Hert 
 
  

(Vervolg van pagina 5) 

Een stukje schrijven is niet mijn sterkste kant . 
Maar ik heb ja gezegd om voorzitster te worden 
en dit hoort daar ook bij .  
 
Nog even een terug blik op de jaarvergadering 
van 22 februari 2016, wat jammer dat er zo wei-
nig belangstelling van onze leden was .  
 
Toen drong het tot mij door hoeveel ons be-
stuur voor de club doet ! Let wel ,zonder de-
ze vrijwilligers is er geen koersbal meer , en dat 
willen we toch niet ?  
 

Ook moest er afscheid genomen worden 
van familie van Nieuwkasteel waarvan mevrouw 
van Nieuwkasteel 15 jaar actief voorzitster is 
geweest en de heer van Nieuwkasteel bijna 20 
jaar als secretaris. De familie Nieuwkasteel werd 
bedankt met bloemen en een weekendje weg. 
Joop blijft ons helpen op de achtergrond.  
 
Het zou fijn zijn als we wat nieuwe leden kun-
nen vinden , wie weet heeft u nog leuke bu-
ren , kennissen of vrienden die we kunnen ver-
welkomen bij de koersbal !  

Wil Sperling  
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Op vrijdag 18 maart was er in De Draaikolk de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering van CSAV 
Turnlust. Om 19.30 uur opende de voorzitter Jan-
ny Bosma, onder grote belangstelling, de verga-
dering.  Haar openingswoord stond in het teken 
van “Tijd voor en met elkaar” 
 
 De tijd verstrijkt. En voor alles is er tijd. Er is een ver-
enigingsjaar voorbij en er is inmiddels weer een nieuwe 
gestart. Alles draait om tijd, alles moet op tijd, alles op 
z’n tijd. De klok tikt steeds maar door en zal nooit pau-
ze nemen. Schijnbaar zonder dat het energie kost zijn 
er veel activiteiten georganiseerd in het afgelopen jaar 
en weer nieuwe plannen bedacht voor het lopende jaar. 
Ik zei: schijnbaar zonder energie; kost het geen ener-
gie? 
Maar natuurlijk, veel energie zelfs! Maar deze energie 
wordt geleverd door mensen die hebben ervaren dat je 
ook zoveel energie terugkrijgt van al die blijde en tevre-
den gezichten van hen, voor wie je het allemaal deed. 
Deze teruggewonnen energie geeft het verenigingswerk 
zoveel glans. En het is dan niet van belang of je een 
grote of een kleine taak op je genomen hebt. Elk rader-
tje in de klok is belangrijk, groot en klein. En als je din-
gen met plezier doet: vliegt de tijd. 

 
Financiën  
Na het openingswoord werd het financiële reilen 
en zeilen uit de doeken gedaan door Henny 
Sandbrink van de Stichting Draaikolk en René 
Slikker van CSAV Turnlust.  
 
Bestuursverkiezingen  
Na de pauze, waarin een heerlijk koffie werd ge-
schonken, was het tijd voor de bestuursverkie-
zingen. De voorzitter uitte haar zorgen over het 
krijgen van nieuwe bestuursleden. 
Ze zei het volgende: 
“Binnen de afdelingsbesturen zijn hiaten ontstaan 
die niet opgevuld zijn. 
Ik vind dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. Voor 
elke vereniging is het belangrijk dat er mensen 
zijn die iets meer willen doen dan alleen maar lid 
zijn. We zullen binnen de afdelingen mensen en-
thousiast móeten maken om samen het bestuur te 
vormen. Er moeten gewoon dingen geregeld wor-
den voor de leden. Doe alsjeblieft allemaal je best 
om deze mensen vanuit of van buiten de vereni-
ging te vinden. 
De toekomst van Turnlust staat op het spel!!!” 
 
 
 
Gelukkig werden er nieuwe bestuursleden  ver-
welkomd. Ook werd er afscheid genomen van de 

vertrekkende werkers binnen de vereniging. Als 
dank kregen ze een bos bloemen en een af-
scheidsgeschenk.  
 
Huldiging 
De voorzitter zei het volgde: 
“Ik wil de CSAV Turnlust vergelijken met een team 
voor een balsport, handbal bijvoorbeeld. 
Om goed te kunnen presteren moet je wel inspelen 
op elkaar. Je moet de bal rondspelen, elkaar de bal 
toespelen, om de bal in het 
goede doel te krijgen. 
Om de bal aan het rollen te 
krijgen moet je wel balcon-
tact hebben. Het is dus fijn 
als je je verbonden voelt 
met de vereniging, en team-
geest opbouwt 
Er zullen mensen zijn die er geen bal aan vinden. 
Zij zullen de bal terugkaatsen als er om een extra 
activiteit gevraagd wordt. 
Soms wordt de bal niet goed gespeeld, dan is er 
gelukkig binnen het team een speler die alsnog de 
bal opvangt. 
Samen spelen, samenwerken, samen scoren. 
Jullie krijgen van mij een balletje. Daarop staat 
Turnlust. Houd de bal, dus Turnlust, onder con-
trole. Welke speler in het team je ook bent, ieder-
een is even belangrijk. Elke afdeling, elk kaderlid. 
Laten we ervoor gààn.  
Laten we de bal hoog houden. Laten we gaan sco-
ren. Alleen als ingespeeld “  
Hierna deelde ze balletjes uit. 
 
Sportbeker 2014 
Ieder jaar worden verschillende personen door 
de afdelingen voorgedragen voor deze belangrij-
ke beker. Dit jaar was keuze gevallen op het 
vrouwen team bestaat uit de spelers  Ingrid vd 
Hert , Carla Hoeppe, Ria de Vries, Diana van 
Schooneveld, Ilse Cornelissen en An de Boer.  
 

(Vervolg op pagina 8) 
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“Deze dames hebben zich uitmuntend ingezet 
voor de Biljart vereniging door zich te plaatsen te 
plaatsen voor het Nederlands kampioenschap 
team biljarten in de 3e klasse. Ze zijn voor dit 
kampioenschap op de 4e plaats geëindigd. 
Om zich voor dit kampioenschap te kunnen 
plaatsen zijn eerst district kampioen geworden en 
daarna moesten ze ook het gewestelijk kampioen-
schap binnen halen. Wat ze dan ook gelukt is. 
Het is een hele prestatie om zo ver te kunnen ko-
men en zoveel teams het nakijken te geven. 
Wat nog veel belangrijker is dat dit team al jaren 
samen speelt en dat met erg veel plezier doet. 
Ze manifesteren zich al jaren tussen de Mannen 
en doen dus zeker niet onder. 
Het Kampioenschap werd in Nieuwegein gespeeld 
waar zij niet zo gelukkig waren en uiteindelijk 
toch een knappe vierde plaats wisten te behalen. 
Helaas kon Ria de Vries hierbij niet aanwezig zijn 
maar zij heeft uiteraard mede gezorgd dat zij zo 
ver kwamen. 
Lieve Dames de vereniging Turnlust is erg trots 
op jullie.” 
 
Onder luid applaus van de vergadering en haar 
ouders ontving ze  de sportbeker en de oorkon-
de en bloemen. 
 
Verenigingsbeker 
Dit jaar was de 
keuze gevallen op: 
Ulbe Kamminga 
Ulbe heeft 28 jaar 
het materiaal ver-
zorgd van de biljart 
afdeling. Hij is in 
1988 begonnen aan 
deze taak. Dit 
houdt in dat hij elke 
week de biljarttafels 
stofzuigt en alle 
ballen schoon-
poetst. Toen hij mij 
dat een keer vertelde, vroeg ik verbaasd: ballen 
poetsen, waarom? Nou, de biljarters krijten hun 
keu en dat krijt komt dus op de ballen. 
Bovendien knapt hij de voorkomende klusjes in de 
biljartzaal op en is hij ook voor allerlei werkjes in 
De Draaikolk te strikken. Je bent dan wel gestopt 
als bestuurslid, maar je blijft wel biljarten, toch? 
 
Jubilea 

Ook  deze vergadering stond in het teken van de 
jubilarissen.  
Vera van den Berg afdeling gymnastiek  
Marijke Gerritsen  afdeling gymnastiek  
Brenda Bosma  afdeling gymnastiek 
Janny Markus  afdeling sjoelen  
waren  25 jaar lid van de vereniging en het ont-
vingen de verenigingsspeld 
 
Het herinnerings schildje voor 40 jarig lidmaat-
schap was voor: 
Reino Pronk  afdeling gymnastiek  
Tineke van der Vaart afdeling gymnastiek  
 
Ton Bosma en Cees Beije werden in het zonne-
tje gezet om dat ze  45 en  55 jaar lid van Turn-
lust zijn. Allen ontvingen een bos bloemen 
 
 
Afscheid   
Tijdens de jaarvergadering  van de  afdelingen 
Gymnastiek, Koersbal en  Biljarten was er al 
aandacht geschonken aan het aftreden van  Els 
Schram (voorzitter), Janny en Joop van Nieuw-
kasteel (voorzitter en secretaris) en Ulbe Kam-
minga (bestuurslid) 
In deze vergadering werden ze nogmaals in het 
zonnetje gezet. 
 
Els Schram ontving 
als dank voor haar 
jarenlange inzet  
een speciaal voor 
haar ontwikkeld  
familie bordspel 
“De Turn-
lustsuffle” , waarin 
vragen en opdrachten over haar Turnlustleven  
het spel naar de finish moet leiden. 
 
Janny en Joop van Nieuwkasteel werden verrast 
met  een Turnlust versie van het  bekend spel 
“Wie is het”  Nu ze geen bestuurstaken meer 
hebben , kunnen ze in hun vele vrije tijd samen 
herinneringen ophalen 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg van pagina 7) 
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Ulbe Kamminga gaat als 
actief biljarter verder bij 
de afdeling. Stilzitten 
staat niet in zijn woor-
denboek.  Daarom werd 
hij verrast met een flesje 
“Nastoot” 
 
 
 

 

Hierna werd de vergadering gesloten en on-
der het genot van een drankje konden de 
jubilarissen worden gefeliciteerd.  
                                                                Ton Bosma 
 
Nagekomen bericht: 
Een paar dagen na de JAV heeft de kascontrole-
commissie als nog decharge verleend na een 
aanvullende controle van het geautomatiseerde 
systeem 2015. 

(Vervolg van pagina 8) 
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Districtskampioenschappen 2016 
 
Tijdens de districtskampioenschappen rhönrad-
turnen op zaterdag 2 april 2016 in Purmerend 
hebben alle turnsters van CSAV Turnlust ere-
plaatsen behaald. De turnsters turnden een 
driekamp, welke bestond uit een oefening in 
spiralen, sprong en rechtuit. 
 
 In de eerste ronde voor de niveaus 10 en 7 juni-
or en senior werden respectievelijk Mila Bosse, 
Amanda Vink en Rebecca Kraak kampioen. Na-
thalie Kraak werd in de laatste categorie op 0.5 
punt tweede. 

 
Ondank een goed geturnde wedstrijd werd Me-
lanie Coesel knap derde in niveau 6 pupil.  
 

 
 

 
In dezelfde groep junior eiste Larissa van Orse-
len op de afstand de gouden plak op. 
 
Bij niveau 5 was Kim van den Berg door een 
voortreffelijk sprong  Lobke Florissen de baas. 
En verdeelden samen de prijzen.. 
 
Dewi Lamsfuss turnde een prima wedstrijd. Met 
de beste sprong van het totale turnersveld werd 
ze nipt tweede. 
 
Alle deelnemers keerden met een tevreden ge-
voel weer  naar huis terug. 

Ton Bosma 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Mila  

Uitslagen: 
Niveau 10: 

1 Mila Bosse  23.60 pnt. 
 
Niveau 7 junior: 

1 Amanda Vink  20.65 pnt. 
 
Niveau 7 senior: 

1 Rebecca Kraak  20.75 pnt. 
2 Nathalie Kraak  20.20 
 
Niveau 6 Pupil: 

3 Melanie Coesel  20.60 pnt. 
 
Niveau 6 Junior  

1 Larissa van Orselen 21.05 pnt. 
 
Niveau 5 Senior 

1 Kim van den Berg 20.70 pnt 
2 Lobke Florissen  19.80 
 
Niveau 4 Jeugd 

1 Dewi LAmsfuss  22.00 pnt 

Nathalie 

Rebecca  

Mila  

Amanda 
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Het verhaal van de soepsteen 
 
Er was eens een soldaat die terugkeerde naar 

huis. De man had een 
lange reis achter de rug, 
en hij had nog ver te 
gaan. Hij zocht een 
plaats om uit te kunnen 
rusten en hij wilde ook 
graag wat eten, want hij 
had honger. De soldaat 
durfde niet zo goed naar 
iemand toe te lopen, 
want hij zag ook wel dat 
de mensen het hier in 
deze stad het niet breed 

hadden. En trouwens, als hij op iemand af liep, 

liep de persoon snel door. De soldaat ging mid-
den op het plein zitten, op iets wat vroeger een 
bankje was geweest. Hij keek eens om zich 
heen, hij keek naar de zon die stond te stralen 
aan de hemel, en dacht eens diep na. 
 
Terwijl hij daar zo zat zag hij vanuit zijn oog-
hoeken dat er heel voorzichtig  kinderen  
nieuwsgierig naar hem kwamen kijken. Hij 
sprak een kind aan en vroeg of zijn vader en 
moeder misschien iets te eten hadden voor 
hem, omdat hij zo’n honger had. Het kind ant-
woordde dat ze zelf bijna niets te eten hadden 
en ook de andere kinderen vertelden dat er bij-
na niets eetbaars in huis was. 
 

(Vervolg op pagina 12) 
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Inmiddels waren er ook volwassenen nieuwsgie-
rig naar hem komen kijken. 
Hij begreep wel dat hij niet gauw iets eetbaars 
zou krijgen.  
 
De man stond op, ging op het bankje staan en 
hij zei: "Beste mensen, ik kom van ver, en ik heb 
honger, maar ik zie dat jullie dat ook hebben. 
En ik heb hier in mijn soldatentas een heel bij-
zondere steen, het is een wondersteen. Die 
steen heb ik gekregen van een oude wijze man, 
die mij vertelde dat waar de zon schijnt er altijd 
wel een plek is waar het geluk kan komen. "En 
gebruik daar dan de steen," had de oude wijze 
man gezegd. En van deze steen kan ik een pan 
met voedsel maken, met soep bij voorbeeld. En 
dan is er genoeg voor iedereen! De soldaat zag 
wel dat de mensen het niet echt geloofden, 
maar hij sprak rustig door. "Heeft iemand een 
pan voor me?" 
Een van de kinderen rende naar huis, langs zijn 
vader en zijn moeder, en kwam terug met een 
grote pan. Een ander kind haalde water uit het 
beekje dat langs het plein slingerde. En een der-
de kind sprokkelde hout. En een vierde kind 

maakte daarmee een vuurtje. 
Het was ondertussen heel druk 
geworden op het plein. De 
mensen stonden nieuwsgierig 
bij elkaar. 
 
De soldaat nam de steen en 
deed hem in de pan met water, 
die langzaam begon te dampen 
en te koken. Met een lepel 

proefde de soldaat uit de pan. "Nou, dat smaakt 
goed" zei hij vrolijk. "Er zou eigenlijk alleen nog 
een beetje zout bij moeten, en dan is hij wel 
goed hoor". Een van de kinderen keek zijn moe-
der aan, maar zonder iets te zeggen rende hij 
naar huis, en kwam terug met een kommetje 
zout. De soldaat deed het zout in de pan, en 
proefde na even geroerd te hebben. "Ach, wat 
bijzonder zeg, hij smaakt al goed! 
 
Er zou nog iets zoetigs bij moeten". Een kind 
met oranje haar, rende naar huis, en kwam te-
rug met een hand worteltjes. Nu nam de soldaat 
een lepel van het vocht en liet dat aan iemand 
proeven. "Ja dat is al heel lekker, er zou alleen 
nog iets van....." "Prei!," riep zijn zoontje, "prei 
van ons". En meteen rende hij naar huis, en 

kwam terug met een bosje groene prei. Nu wa-
ren alle mensen dicht bij de pan gekomen, en 
iedereen proefde. En iedereen zei: "Ja, lekker, 
maar...." En iedereen zorgde er voor dat dát in 
de soep kwam wat nodig was. De pan werd vol-
ler en voller, en op het pleintje steeg een heerlij-
ke damp van een geurige soep op. 
 
"Zo, de soep is klaar!" riep de soldaat, "Nu moe-
ten we hem nog eten!" De mensen, mannen 
vrouwen en kinderen renden weg, en kwamen 
terug met lepels, soepkommen,tafels en stoelen. 
Alles werd in een prachtige kring midden op het 
plein neergezet. En de soldaat schonk de kom-
men vol. Iedereen begon te eten, en overal kon 
je horen: "Oh, wat is 
dat lekker," "Ach wat 
smaakt dat goed, en 
dat allemaal door 
zo’n soepsteen". 
 
Allen smulden van de 
overheerlijke soep, ze 
hadden in geen tijden 
zo lekker gegeten. Ze 
aten met elkaar de 
hele pan leeg. Alleen 
de soepsteen lag er 
nog in. De soldaat stond op en wilde vertrek-
ken. "De soepsteen ligt nog in de pan" riep een 
kind. "Die mogen jullie houden, daar kun je nog 
wel 1000 maal soep van koken, als je het maar 
doet zoals wij het nu hebben gedaan". "Dat is 
een echte soepsteen" zei een jongen met rood 
haar tegen een meisje met blauwe ogen. 
 
De soldaat lachte toen hij dat hoorde, terwijl hij 
het plein afliep. Buiten de stad gekomen, zocht 
hij een mooie ronde steen, stopte hem in zijn 
soldatentas en liep fluitend verder. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg van pagina 11) 
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In de afgelopen periode is Turnlustfocus twee 
keer op pad geweest. Op zaterdag 27 februari 
heeft een grote groep fotografen langs de grach-

ten van Den Hel-
der gezworven. 
Voor sommige 
leden was deze 
omgeving onbe-
kend. Vele mooie 
beelden zijn ge-
maakt van dit ou-
de stuk van onze 
stad. 
 
 
 
 
 

 
 
Een nieuw onderdeel is de maand opdracht. De 
eerste opdracht was een foto van een bepaalde 
kleur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het voorjaar is uitermate geschikt voor prachti-
ge plaatjes van bloemen.  Waar vind je die. 
Voor ons bij de fa. van der Vlugt aan de Lange 
Vliet. Er was een rondleiding geregeld op zater-
dag 26 maart. We werden rondgeleid door het 
gehele bedrijf  door de eigenaar dhr, van der 
Vlugt. We mochten naar hartenlust fotografe-
ren. Ondertussen vertelde hij trots over zijn 
werk. Hier zijn enkele resultaten. 
 

 
Ook deze keer was er de opdracht om geduren-
de deze maand in de omgeving het jonge leven 
op de gevoelige plaat te zetten. Heel voorzich-
tig komen de blaadjes tevoorschijn. Jonge die-
ren komen tevoorschijn. Dus fotomomenten 
genoeg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u Den Helder ontdekken met uw fototoe-
stel kom dan eens langs. 

Ton Bosma 
 
 
 
 
 

Foto: René Slikker 

Foto: Jolanda Seinen 

Foto: Jan Putters 

Foto Ton Bosma 
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Sortie Solutions heet u 
hartelijk welkom in de 
wereld van de energie-
voorziening. 
Wij zijn adviseurs van 
het Midden- en Klein 
Bedrijf (MKB) maar 
ook van particulieren.  
 
Bent u benieuwd of u 
kunt besparen op uw 
energielasten? Wij zoe-

ken het graag en koste-
loos voor u uit!  
 
Wanneer u als lid van 
uw eigen sportclub 
overstapt naar een an-
dere energiemaat-
schappij met de service 
van Sortie Solutions, 
doneren wij  
 
 
 

Zuidstraat 75
1781 BV Den Helder 0223-615773

wandbekleding   verf    zonwering   kurk    parket  

Daar krijgt u
een kleur van
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C.S.J.V. Turnlust gym  contributie NL70RABO01431.98.246  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER 

Dhr. H. de Wit, van Foreestweg 113 1787 BH Julianadorp 
E-mail: zijvandewit@gmail.com 

Contributie : 

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk     

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Inge Lamboo, Amanda Vink 

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Janny/Ton Bosma 

Dinsdag        16.30 - 17.30 Meisjes vanaf 6 jaar Mary van de Ruit 

17.30 - 18.30 Meisjes extra training Mary van de Ruit 

18.30 - 19.30 Rhönrad turnen beginners Lobke Florissen, Kim van den Berg,  

19.30 - 21.00 Rhönrad turnen gevorderden Janny/Ton Bosma 

Woensdag  08.30 - 09.30 Conditietraining Ton Bosma 

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym Els Schram 

15.00-16.00 Kleuters  Mary van de Ruit 

16.00 - 17.00 Meisjes   6 - 10jaar Mary van de Ruit 

17.00 – 18.00 Meisjes vanaf 11  jaar Mary van de Ruit 

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donderdag       16.00 - 17.00 Kleuters   Mary van de Ruit 

17.00 - 18.00 Meisjes  6 en 8 jaar  Mary van de Ruit 

18.00 - 19.00 Meisjes 9 en 10 jaar Mary van de Ruit 

19.00 - 20.00 Meisjes 11 jaar en ouder. Mary van de Ruit 

Agenda Gym activiteit 

23 januari Noord Nederlandse kamp. Rhönrad 

6 februari 2016 1e verenigingswedstrijd 

19 februari Leden vergadering Gymnastiek 

16 april 2e verenigingswedstrijd 

2 april Districtswedstrijden rhönrad  

21 mei Springmiddag 

28 mei Onderlinge wedstrijden rhönrad 

11 juni NK rhönrad 

25 juni Finale verenigingswedstrijd 

Gymnastiek t/m 15 jaar   € 9,00   
Ouder- en kindgym   €12,50 
Gymnastiek vanaf 16 jaar  €11,00   
Extra activiteit (per uur)  € 7,50 
Inschrijfgeld    € 5,00 

Twee leden per gezin betalen de volle contributie. Elk volgend gezinslid betaalt de halve 
contributie. Bij het vaststellen van de reductie wordt uitgegaan van de volgorde in leeftijd 
van oud naar jong. De bijdrage aan de KNGU is in de contributie verwerkt zodat daarvoor 
geen aparte bijdrage wordt gevraagd. 
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel  Kruiszwin 1305                     1788 LK         Julianadorp tel: 753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols  Lijsterbesstraat 1  1783 HT Den Helder tel: 628909  
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer Boterzwin 3317  1788WG Den Helder tel: 641299 
Penningmeester  Mw. I vd Hert Steengracht 27  1781 RT  Den Helder tel: 618691 

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandag    13.30 - 17.00 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Maandagavondclub 
Dinsdag 13.30 - 17.00 uur  Dinsdagmiddagclub 
     18.30 - 23.30 uur  Dinsdagavondclub 
Woensdag 13.30 - 17.00 uur  Roobol-toernooi 
  18.30 - 23.30 uur  Woensdagavondclub 
Donderdag  13.30 - 17.00 uur  Donderdagmiddagclub 
       18.30 - 23.30 uur  Donderdagavondclub 
Vrijdag  13.30 - 17.00 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Vrijdagavondclub 

 Voorzitter;        Dhr. H. Sandbrink.                 Het Arsenaal 18 1781 XP      Den Helder  tel: 533363 
Secretaris:             Mw. D. Sinke-Schoen             Ooievaarstraat 55 1781 VK      Den Helder      tel: 684444  
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         Boterzwin 4221 1788 WT    Julianadorp       tel: 642239 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandagavond volwassenen : 20.30 uur – 22.00 uur 
Dinsdagavond volwassenen : 20.30 uur – 22.30 uur 
Woensdagmorgen volwassenen :  11.00 uur–  12.30 uur 
Vrijdagmorgen volwassenen : 09.45 uur – 11.15 uur  
Vrijdagavond volwassenen : 20.00 uur – 21.30 uur 
 
Contributie € 8,50 per maand over te maken op NL67RABO01431.98.300 t.n.v. penningmeester CSAV 
”Turnlust” – Badminton DH Boterzwin 4221 1788 WT Den Helder..o.v.v. contributie “periode”. 

Voorzitter:    Mw. H. Schram-Visser Dijkschouwersln 79 1785 HN  Den Helder   tel: 632370 

Penningmeester: Dhr. M.J. de Vries  De Torp 18  1785 RN  Den Helder   tel: 631392 

Secretaris : Mw. J v.d. Berg  Koggeschip 122 1784 SL   Den Helder    tel: 633126 

TC:                 Mw. M v.d. Ruit         Middelzand 2808    1788 CP   Julianadorp     tel: 645728 

Lestijden: zie elders dit blad 



 

                                                                                    17                                                                jaargang 14 nr.4 april 2016 

Voorzitter Mw. W Sperling  GP Blankmanstraat 264   1785 CM   Den Helder   tel: 
Secretaris  vacant 
Penningm. Dhr.H.J.Tamboer  Sth.WillemVstr.18     1785 JA  Den Helder    tel:  632242 
Bestuurslid Mw.I.A.Vietje  Barkstraat 14            1782 BH  Den Helder  tel:  633522 
Bestuurslid Dhr. W. van de Bosch Landbouwstraat 352   1787 AT        Julianadorp              tel: 757550 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”: 
Afdeling maandag van 13.45 – 16.15 uur    
Afdeling vrijdag    van 13.45 – 16.15 uur 
Contributie € 5,00 per maand per persoon per afdeling en € 9,00 per persoon per 2 afdelingen Gelieve dit 

automatisch over te maken op bankrekeningnummer NL51RABO01431.98.297  t.n.v. penningmeester  
CSAV ”Turnlust” – afd.Koersbal, Den Helder  o.v.v. contributie 

Voorzitter:            vacant   
Secretaris:          vacant 
Penningmeester:      Mw. M.A.E. Wildenburg      Boterzwin 4221   1788 WT     Julianadorp       tel: 642239  
Bestuurslid  Mw. J. Markus              J. Roggeveenstr 20    1782 VN Den Helder   tel: 617721 
Bestuurslid   Mw. T. Boutkan   Baljuwstraat 109    1785 SE        Den Helder    tel: 612385   

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Dinsdag: 19.30 – 22.00 uur  
Donderdag:  14.00 - 17.00 uur         
Contributie € 6,00 per maand over te maken op NL17RABO01431.98.327 t.n.v.  CSAV”Turnlust” –  
Sjoelen  o.v.v. penningmeester      

Voorzitter:         Dhr R. Slikker       Korvetstraat 1    1784 MP Den Helder     tel: 644007 
Secretaris:          Dhr. T. Bosma      Andromeda 81      1785 MP Den Helder     tel: 625751 
Penningmeester:    Dhr A. Ernens      Andromeda 80  1785DS Den Helder   tel: 521959 
 
Theorieavond in het Sport– en Zalencentrum “De Draaikolk”:  
laatste woensdag van de maand 19.30– 22.00 uur.  Praktijkmiddag in overleg. 
Contributie: €5,00 per maand over te maken op NL49RABO0148554091 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Hoofdbestuur  
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Dames en heren, 
 

Op zaterdag 11 juni wordt dit jaar weer de RABO fiets sponsortocht  
gehouden waaraan zowel Turnlust als De Draaikolk deelnemen.  

Beide organisaties verdienen hier ieder maximaal 200 euro mee,  
mits er voor beide tenminste 4 mensen meefietsen.  
In totaal zijn dus 8 fietsers of fietssters nodig. 
 
De start is in Den Helder bij het Reddingmuseum. 
Gestart wordt tussen 09.30 en 10.00 uur 
De af te leggen afstand is ca 35 kilometer.  
 
Er wordt in een rustig tempo gefietst,  
E bikes zijn toegestaan.  
Kinderen onder 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene fietsen, 
maar liever hebben we de fietsers en fietssters boven 12 jaar. 
 

Geef u op om mee te fietsen en verdien € 50,- voor uw organisatie 

of vereniging. Bij 4 fietsers per organisatie behalen we het maximale sponsorbedrag 
van € 200,- Dat geld kunnen we goed gebruiken! 
 
Overigens mag iedereen voor ons meefietsen, dus ook buren, vrienden, familie etc. 
Je hoeft dus geen lid van Turnlust te zijn of vrijwilliger bij de Draaikolk  
 
Opgeven bij René via slikker@quicknet.nl. 

mailto:slikker@quicknet.nl

