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Wat een prachtige voorjaarsbloemen op het veld, in de tuinen en op de tafel. 
En voor je het weet is het Pasen 2022.Ik ervaar een enorme snelheid van de tijd na 

de trage corona-jaren. 
 

De vereniging begint ook weer tot bloei te komen. Er worden weer wedstrijden en 
toernooien georganiseerd. Het vertrouwde programma begint weer vorm te krijgen. 

En daar ben ik blij om. 
 
 

De afdeling Vitaal en Fit organiseert op  
 

10 mei weer een fitheidstest voor 60-plussers.  
 

Hieraan kunnen ook de leden van Turnlust deelnemen. Meer informatie staat el-
ders in dit blad. Van harte aanbevolen. 

 
 

Ik wil nogmaals de sponsoring van de zonnepanelen op De Draaikolk onder de 
aandacht brengen. Voor een éénmalige bijdrage van minimaal € 25,- levert u een 

bijdrage aan de verduurzaming van De Draaikolk. 
Op de website:  www.dedraaikolk.com  staan alle details en inschrijfformulieren. 

Van harte aanbevolen. 
 

Ik wens jullie allemaal veel plezier met je activiteit bij Turnlust.  
Geniet ervan!! 

 
 

Hartelijke groeten, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janny Bosma 
Voorzitter  

CSAV Turnlust 
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma   tel: 0223-625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman   tel: 0223-630322 
Alg. penningmeester Mw. M.A.E. Wildenburg        tel: 0223-642239 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Mw S. Groothof    tel: 0627900895 
Penningmeester           Dhr. JJ. Van der Linden tel: 0223-642724 
 
Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries       tel: 0223-628656  
verhuur-draaikolk@kpnmail.nl   
 

Draaikolk: www.dedraaikolk.com 
Webmaster: Frans Oorschot. 
 
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 22 mei 2022 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Voorwoord Voorzitter  
Colofon   
Hoofdbestuur 
Draaikolk 
Gymnastiek 
Rhönrad 
Gedachtegoed 
Fotoclub 
Lesrooster gymnastiek 
Reclame 
De afdelingen    
Vitaal en Fit 
 
  
 
  
  
 
  
   
 
 
  

Janny Bosma 
 
Ton Bosma 
Sandy Groothof 
Jolande van den Berg 
Lobke Florussen 
 
Ton Bosma 
 
  
  
 Janny Bosma 
  
 
  
  
 
  
  

Journalisten hartelijk dank  
voor je bijdrage. 
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Jaarlijkse Algemene Vergadering 
 
Op vrijdag 18 maart werd de Jaarlijks Algemene Vergadering van CSAV Turnlust gehouden. Tal-
rijke bestuursleden, oud bestuursleden en kader hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. 
Allen werden door de voorzitter Janny Bosma verwelkomd. Jammer dat vele leden van de vereni-
ging verstek hadden laten gaan.  
Gedurende de vergaderingen kwamen de gebruikelijke zaken langs.  
Allen kregen inzage in het wel en wee van de totale vereniging. Op professionele manier werd 
door de penningmeesters van De Draaikolk, Jos van der Linden, en Turnlust, Marina Wildenburg, 
de financiën belicht. 

 
In haar opening had de voorzitter een prachtig 
verhaal over het samenwerken in de club. Men 
kan samenwerken met elkaar als je samen naar 
het eindresultaat wilt komen. Het moet dan alles 
koek en ei zijn.. 
Na de pauze kwam ze daarop terug en deelde 
ze alle aanwezigen een koek en een ei aan. 
Daarna werden er verschillende leden geëerd 
die 25 tot 40 jaar actief bij Turnlust waren. Er 
stond voor hen een prachtige bosbloemen en 
een herinnering klaar. Jammer genoeg lieten de 
jubilarissen verstek gaan. 
Na het behandelen  van de laatste punten, sloot 
de voorzitter de vergadering en nodigde ze alle 

aanwezigen om  aan de bar een drankje te drinken.   
Ton Bosma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Het financieel verslag van  
Jos van der Linden en Marina Wildenburg 

Dropjes kopen in De Draaikolk? 
 

 PINNEN JA GRAAG 
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We zitten al over het eerste kwartaal in het jaar 2022. Time flies when you having fun is een uit-
spraak die we lange tijd niet uit volle borst riepen, maar het is weer terug! 
We doen weer ons dingetje, we sporten, we zingen, we komen weer bij elkaar en we beleven 
weer de leuke en mooie dingen samen in onze Draaikolk. 
Nu komt ook nog eens het mooie weer om de hoek kijken en kunnen we weer de wereld aan. 
Resumerend op het eerste kwartaal van dit jaar kunnen we terugkijken op goede berichten. 
 
Alle clubs, verenigingen en afdelingen zijn weer gestart, nieuwe gebruikers hebben zich aange-
meld en ons team is druk bezig te vernieuwen, verbeteren en verduurzamen. 
Stap voor stap, maar waar alles ruime tijd heeft stil gestaan zijn we weer vol goede moed in de 
lijst gedoken en hopen we eind dit jaar wat weg te hebben gestreept.  
De nieuwe vouwwand is een vernieuwing die menigeen al van dichtbij heeft mogen bewonderen. 
 
Verder zijn er acties uitgezet die wat meer tijd vragen voor uitvoer 
met het oog op vernieuwing verwarmingsketels en wordt op korte 
termijn wat zaken opgepakt in foyer en biljartzaal. 
 
Ook wordt er hard gewerkt aan het jubileumjaar 2023. Diverse me-
dewerkers, vrijwilligers en bestuursleden pakken in dit project ta-
ken op om volgend jaar een mooi programma te kunnen bieden 
voor een ieder. Afdelingen, verenigingen, maar ook externen den-
ken met ons mee. We hopen na mei meer over deze invulling naar 
buiten te kunnen brengen. En daarnaast zou het natuurlijk gewel-
dig zijn wanneer er mensen zich aanmelden om ons in deze plan-
nen te ondersteunen. 
Over steun gesproken: 
Ons team van vrijwilligers kan goed aanvulling gebruiken.  
• Horecatijgers,  
• Gouden handjes,  
• Soptoppers,  
• Social media/pr kanjers.  
 
Taken genoeg te verdelen, dus mocht je het idee hebben dat je ons hierin op weg kan helpen, 
schroom niet en neem contact met ons op via:  voorzitter@dedraaikolk.com  
 
We gaan gelukkig weer drukke en mooie tijden tegemoet en kunnen daar hulp bij gebruiken. 
Afgelopen weekend hebben we De Halve van Den Helder door onze mooie locatie laten lopen, 
mochten we het Helders Popfestival huisvesten en weten we dat vanaf 30 mei De Draaikolk ook 
weer de thuisbasis zal zijn voor de Avondvierdaagse.  
De Draaikolk is in ontwikkeling, het leeft weer en we willen na 2023 dit nog 50 jaar blijven doen  . 
 

Namens het bestuur Stichting De Draaikolk 
Voorzitter Sandy Groothof 

 
 

Biertje drienken in De Draaikolk? 

 JA PINNEN GRAAG 

De biljartzaal wordt geïsoleerd  
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Gymmiddag 5 maart 
 
Na ongeveer 2 jaar aangepaste trainingen en lessen, mogen we gelukkig weer bijna alles doen 
zonder problemen. 
Maar na alle Corona perikelen was het voor een wedstrijd in februari wel een beetje kort dag. 
Gelukkig niet getreurd en na kort overleg hebben we met de trainsters een gymmiddag georga-
niseerd op 5 maart. 
Het enthousiasme en de opgaves waren enorm, maar met een beetje aanpassen en gelukkig 
met de extra hulp van Juf Brenda en juf Danielle konden we zonder problemen iedereen mee 
laten doen. 
 

Alle onderdelen waren opgezet de spanbrug, lange 
mat en de lange airtrackmat, voor sprong hadden 
we de Pegasus en dubbele trampoline en de balk 
mocht natuurlijk ook niet ontbreken. 
Na een warming up gingen we van start met de eer-
ste twee ronden en na een korte pauze hebben we 
eerst nog de buikspieren getest door bewegingen 

op baby shark. Hierna weer aan de slag met ronde 3,4 en 5.  
Om 16:00 uur hebben we de gezellige gymmiddag afgesloten. 

Jolande van den Berg 
 
 

Lekker zwaaien 

Even uitdrukken 

Hoog hè 

Hoog bezoek foto’s Ron van den Berg 
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Noord-Nederlandse rhönrad kampioenschappen 2022 
 
Voor de meiden van de rhönradgroep van Turnlust stond er weer een wedstrijd op de planning. 
Het was voor iedereen 2 jaar geleden en daardoor wel extra spannend. Tijdens de lessen heb-
ben we veel kunnen oefenen zodat alle meiden er klaar voor waren. De wedstrijddag begon om 
9:15 met het klaarzetten van de spullen en hierna volgde 
de warming up. Voor Celeste en Keysha was dit hun eerste 
wedstrijd en ze deden allebei mee in de categorie niveau 
10. Ze begonnen hun wedstrijd bij rechtuit waar ze allebei 
hun oefening aan de jury lieten zien. Na het rechtuit rollen 
volgt het spiralen. Hierbij lieten ze allebei hun oefening zien 
en sloten af met een keurige kleine spiraal. Beide meiden 
hadden als laatste onderdeel sprong en lieten een mooie 
spreidzit zien over het rhönrad. Keysha sloot haar eerste 
wedstrijd al met een mooie 2de plaats en mocht op het po-
dium staan.Celeste werd knap 6de in haar categorie.  
 
Havilah en Sara deden dit jaar mee in de categorie niveau 7. Ze begonnen bij rechtuit, waar ze 
allebei een oefeningen lieten zien zonder grote fouten. Bij het spiralen lukte het overstappen van 

de grote naar de kleine spiraal waar we veel op hebben getraind. Ook 
Havilah en Sara sloten de wedstrijd al bij het onderdeel sprong waar 
ze een spreidzit lieten zien met aanloop.  
Sara behaalde een zilveren medaille en mocht op het podium staan, 
Havilah werd 4de.  
 
Als laatste deed Kim mee in de categorie niveau 5. Ze begon bij het 
spiralen waarbij haar vrije vlucht lukte waar ze lang voor heeft ge-
traind, hierna kwam een foutje waardoor de oefening opnieuw werd 

ingezet en Kim kon afsluiten met een sterke kleine spiraal. Bij sprong werd er gekozen voor 
staan op het rad met een nette spreidhoeksprong af. De rechtuit oefening had 1 foutje maar we 
kunnen terugkijken op een mooie oefening. Voor de komende trainingen weten we waar de fo-
cus op moet liggen en kunnen we nieuwe onderdelen gaan proberen.  
 
Alle vrijwilligers die voor en achter de schermen hebben ge-
holpen wil ik dan ook enorm bedanken voor hun inzet. Het 
was weer even zoeken na 2 jaar maar samen hebben we er 
een mooie dag van gemaakt om trots op te kunnen zijn. 
 
niveau 10: 
Keysha Prins          26,16 2de prijs 
Celeste Vink,          23,96 6de plaats   
 
niveau 7: 
Sara van de Reep, 19,93 2de prijs 
Havilah Wasisua,   14,06 4de plaats 
 
niveau 5: 
Kim van den Berg, 19,80 4de plaats  

 
         
 
 
 
 
 

 
Lobke Florussen 
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Een opgeblazen gevoel 
 
Luid kwakend en met kroos nog op zijn kop springt een 
kikker de sloot uit. Hij schudt met zijn kop. Het groene 
kroos vliegt in het rond. 
“He jij daar, kan je niet uitkijken?”, roept een koe die ge-
woonte getrouw en minutieus grassprieten aan het kortwie-
ken is. “Nee”, roept de kikker brutaal terug. Maar als hij 
opkijkt, ziet hij opeens de grote kop van de koe.  
“Eh, Oh, ja, natuurlijk. Ik zal beter uitkijken waar ik me uit-
schud”. “Dat is je geraden”, zegt de koe en slikt weer een 
paar grassprieten weg. 
 

De kikker kijkt jaloers naar de enorme kop van de koe. Hij voelt zichzelf opeens heel klein. Daar-
om begint jij zich op te blazen. “Let op mij koe, ben ik al bijna even groot als jij?” “Welnee”, bromt 
de koe, “het lijkt er nog niet op. Je bent nu zo groot als een konijn”. De kikker is teleurgesteld en 
blaast zich nog meer op. Zijn wangen puilen uit. Zijn ogen lijken nog meer naar buiten te komen. 
Zijn borst zwelt op. Piepend van ademnood vraagt de kikker opnieuw aan de koe: “Hé koe, ben al 
even groot als jij?” “het komt nog niet eens in de buurt”, zegt de koe verveeld. “Je bent nu zo 
groot als een kalkoen met Kerst.” 
De kikker bedwingt zich met moeite. Het liefst zou hij vreselijke gaan schelden, maar hij weet dat 
hij  dan leeg loopt. Dat zou een afgang zijn. Met alle kracht die hij nog over heeft, blaast de kikker 
zich nog verder op. Hij moet en zal net zo groot worden als 
de koe. Met door krachtsinspanning rood doorlopen ogen 
kwaakt de kikker: ”Hé koebeest, ben ik al even groot als jij?” 
Verder komt hij niet. Opeens spat de kikker met een enorme 
knal uit elkaar. Hij heeft zich te ver opgeblazen. De koe 
schudt eens met haar grote kop en denkt: ” Dat komt er nou 
van als je perse op iemand anders wilt lijken”. Voor de veran-
dering maalt de koe rustig en tevreden wat grassprietjes weg. 

                      Uit: Doorstroming 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Je hoort vaak mensen zeggen dat er In Den Helder nooit wat te doen is. Dat is niet waar. Regel-
matig worden er diverse activiteiten georganiseerd. Afgelopen maand is daar weer een goed 
voorbeeld van: “De lichttour van Den Helder.” 
In de stad, vanaf de watertoren tot aan het Marine 
museum stonden een negental lichtobjecten te 
schitteren in het donker. Dit evenement was  in de-
cember door de corona uitgesteld. Een pluspunt van 
de organisatie werd dit toch noch gehouden.  
De fotoclub van Turnlust, Turnlustfocus, is op een 
van deze avonden op pad gegaan. Gewapend met 
camera en statief werden, in twee groepen, deze 
objecten  op de gevoelige plaat vast gelegd. 
Tijdens de laatste clubavond hebben we de resulta-
ten aan elkaar laten zien. 
Zie hier enkele voorbeelden: 
 

(Vervolg op pagina 9) Foto :Simone van Steijn 
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Mocht je bij het zien van deze beelden interesse krijgen om lid te worden van onze kleine, maar 
gezellige fotoclub, bel dan naar René Slikker (0639679772) of Ton Bosma (0615665675} 
De clubavond is elke laatste woensdagavond in De Draaikolk 

Ton Bosma 

(Vervolg van pagina 8) 

Foto Ed Zieren 

Foto Jan Putters 

Foto :Lisette Hollander 

Foto René Slikker 

Foto :Ton Bosma 
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Agenda Gym activiteit plaats 

19 maart Noord Nederlandse Kamp. Rhönrad Draaikolk 

23 april Onderlinge wedstrijden Gymnastiek Draaikolk 

23 april t/m 8 mei Meivakantie Gymnastiek/Rhönrad   

C.S.A.V. Turnlust gym  contributie 
NL70RABO01431.98.246  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
mw. J. van den Berg penningmeester-
contibutie@turnlust.com of  0652353156  

Contributie : 

Gymnastiek t/m 15 jaar  € 9,00  
Ouder- en kindgym  € 9.00 
Gymnastiek vanaf 16 jaar €11,00 
  
Extra activiteit (per uur)  € 7,50 

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.  

Seizoen 2022-2023 

Lekker een kopje koffie drinken in De Draaikolk? 
 

 PINNEN  JA GRAAG 

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk                             leiding 

Maandag 18.30 – 19.30 Rhönrad beginners Amanda Vink 

  19.30 – 20.30 Rhönrad gevorderden Lobke Florussen 

Dinsdag 16.15 – 17.15 Gymnastiek vanaf 6 jaar Kim van den Berg 

  17.30 - 18.30 Gymnastiek vanaf 9 jaar Kim van den Berg 

  18.30 - 19.30 Rhönrad beginners Lobke Florussen 

  19.30 - 20.30 Rhönrad gevorderden Lobke Florussen 

Woensdag 08.45 – 09.45 Conditietraining Janny Bosma 

  09.45 – 10.45 Ouder- en kindgym Brenda Bosma 

  15.30 – 16.30 Kleuters Brenda Bosma 

  16.45 - 17.45 Gymnastiek vanaf 6 jaar Amanda Vink 

  18.00 – 19.00 Gymnastiek vanaf 9 jaar Amanda Vink 

Donderdag 10.00 – 10.45 Nijntje 1 Brenda Bosma 

  11.00 – 11.45 Nijntje 2 Brenda Bosma 

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donderdag       16.00 - 17.00 Kleuters Jolande van den Berg 

  17.00 - 18.00 Meisjes /jongens 6 en 8 jaar Jolande van den Berg 

  18.00 - 19.00 Meisjes/jongens  9 en 10 jaar Jolande van den Berg 

  19.00 - 20.00 Meisjes/jongens vanaf 11 jaar. Jolande van den Berg 
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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

 1781 ER Den Helder  

  Patatje kopen? 

    PINNEN 
  JA GRAAG 
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Voorzitter:  vacant 
2e voorzitter         
Secretaris :   Dhr.  P. Geertse    
Penningmeester  Mw. I vd. Hert   tel: 0223-618691 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandag    13.30 - 16.30 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Maandagavondclub 
Dinsdag 13.30 - 17.00 uur  Dinsdagmiddagclub 
     18.30 - 23.30 uur  Teamwedstrijden en voorrondes 
Woensdag   18.30 - 23.30 uur  Woensdagavondclub 
Donderdag  13.30 - 17.00 uur  Donderdagmiddagclub 
       18.30 - 23.30 uur  Donderdagavondclub 
Vrijdag  13.30 - 16.30 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Vrijdagavondclub 
 
   
  

Voorzitter:         vacant            

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         tel: 0223-642239 

Secretaris:            Dhr. J. Scholten       
  

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”. 

Wnd. Voorzitter:   Mw. J.A.G. Bosma    

Penningmeester: Dhr. C. Bolster            

Secretaris:  Mw. J v.d. Berg     tel: 0652353156 

Lestijden: zie elders dit blad 

Voorzitter:    Mw. J.A.G. Bosma     tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         

Secretaris:  Dhr. N. Angevare      

Lestijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Dinsdagmorgen   10.00-11.00 uur    Beweeglessen 60+      
Dinsdagmiddag   13.30-14.30 uur    Beweeglessen 60+      
Woensdagmiddag   13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+      
Vrijdagmiddag   13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+     
Donderdagmorgen  10.00-11.00 uur    Rollatorgym 
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Voorzitter Mw. W Sperling              tel:0223-634842 
Secretaris Mw. D. Krijns                        
Penningm. Mw. M.A.E. Wildenburg         
Bestuurslid Mw. I.A. Vietje    tel: 0223-633522 
  Mw. J. van Dalen                    
   

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”: 
 Afdeling vrijdag             van 13.15 – 16.00 uur 

Contributie € 6,50 per maand per persoon. Gelieve dit automatisch over te maken op bankrekening-
nummer NL51RABO01431.98.297  t.n.v. penningmeester  
CSAV ”Turnlust” – afd. Koersbal, Den Helder  o.v.v. contributie 

       
Contactpersoon:  Mw. A. de Langen             tel: 0223-620489            
Penningmeester:    Mw. M.A.E. Wildenburg         

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Donderdag:  14.00 - 17.00 uur  
Contributie € 6,00 per maand.   

Voorzitter:          Dhr. R. Slikker                   tel: 0223 -644007 
Secretaris:             Dhr. T. Bosma                    

Penningmeester:  Mw. M.A.E. Wildenburg          

 

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 NL28RABO0303097876 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Turnlustfo-

cus o.o.v. penningmeester 



 

                                                                                    14                                                jaargang 19 nr.2  april 2022 

 
 
 
 

 FITHEIDSTEST VOOR 60 PLUSSERS 
 
 

Voor de 5e keer wordt een fitheidstest georganiseerd voor senioren van 60 jaar en ouder 
door CSAV Turnlust. Op dinsdag 10 mei 2022 worden de deelnemers ontvangen door de 
afdeling Vitaal en Fit van Turnlust. De zaal is open van 09.00 – 12.00 uur.  
 
Voor het eerst kunnen ook mensen die zich met een rollator verplaatsen deelnemen in 
een speciaal programma. 

Tijdens deze test wordt door middel van een aantal oefeningen gekeken hoe het gesteld 
is met de algemene conditie, de armkracht, de beenkracht, het reactievermogen enz. 
Tevens wordt de bloeddruk gemeten, het bloedsuikergehalte wordt bepaald en d.m.v. het 
gewicht en de lengte wordt de BMI vastgesteld. 
Alle resultaten tezamen  vormen de basis voor een beweeg-advies. 
 
De Fitheidstesten worden afgenomen in De Draaikolk, Dollardlaan 202 in Den Helder. De 
deelname is gratis. Opgave is niet nodig. 
 
Meer informatie: www.turnlust.com of Janny Bosma, tel: 625751 
 

   

http://www.turnlust.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTnuODo5jhAhXPKVAKHcF4A7sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.geldersesportfederatie.nl/senioren-fittest-doesburg/&psig=AOvVaw2V0WVmR_XhvBqoRouAqRvL&ust=1553430827214505

