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Het is niet voor niets dat we deze tijd van het jaar de donkere dagen voor Kerst noemen. 
De lampen moeten wel heel vroeg aan  om je boek te kunnen lezen.  
Maar we gaan naar het feest van het Licht-> Kerst. Dan valt dat Licht nog meer op! 
 
Wat een leuke sportieve tijd hebben we gehad sinds de vorige Turnlustscala. Echt een 
scala aan activiteiten. 
 
De burendag/open dag was voor ons heel gezellig, maar er kwamen jammer genoeg niet 
zo veel buren om koffie te drinken en kennis te maken. De open dag heeft wel weer een 
paar nieuwe leden opgeleverd en daar doen we het voor! 
 
Op 31 oktober bestond de vereniging Turnlust 110 jaar. En dat hebben we gevierd! Voor 
alle kaderleden en vrijwilligers van Turnlust en De Draaikolk hadden we een gezellige 
middag met een “high drinks” georganiseerd. En ’s avonds konden de voetjes van de 
vloer tijdens de feestavond. Het was echt een fijne verjaardag! Een verslag en foto’s vindt 
u elders in dit blad. 
 
Op zaterdag 21 november kregen we hoog bezoek. Sinterklaas en een 5-tal Pieten be-
zochten  De Draaikolk om te kijken naar de kinderen die deelnamen aan de Sportieve 
Sinterklaas. Ook hiervan vindt u een verslag elders in dit blad. 
 
En dan hebben de afdelingen ook hun eigen activiteiten georganiseerd. Het ene evene-
ment is 2-jaarlijks, het andere komt elk jaar terug.  
 
Heerlijk zo’n actieve vereniging! Ik ben er blij mee! 
 
En ik ga u weer uitnodigen voor een leuke traditie:  

De Nieuwjaarsreceptie 

 
Op zaterdag 2 januari om half 8 starten we met het trio-sjoeltoernooi. 
Daarna heffen we het glas op 2016!! 
 
Kijk achterop dit blad hoe u zich op kunt geven. 
 
KOM OOK!!   GEEF JE OP!!! 
 
Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen en veel gezondheid en zegeningen in 2016 
 
Vriendelijke groeten 
 

 
 
 
 
 
 

Janny Bosma-Karsijns 
alg. voorzitter 
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Inhoud: 
 3 Voorwoord Voorzitter                      Janny Bosma 
 4 Colofon  
 5 Jubileum                                             René Slikker        
 6 Grote club actie                      Helma Winkelman 
 7 Gymnastiek                                Mary van de Ruit 
10 Gymnastiek administratie              Henri de Wit 
11 Sjoelen                                 Truus van der Molen        
12 Koersbal                            Joop van Nieuwkasteel 
13 Biljarten                                  Ingrid van der Hert                
14 Hoofdbestuur                           Henny Sandbrink 
16 Fotoclub                                              Ton Bosma 
17 Badminton                                Henny Sandbrink 
    Gymnastiek kleding verkoop   Saskia vd Tooren  
18 Gedachtegoed   
20 Reclame 
21 Lesrooster Gymnastiek   
22 De afdelingen   
24 Nieuwjaarsreceptie                          Janny Bosma 
 
 

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 13 februari 2016 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Turnlust 110 jaar 
Kaderdag  en feestavond 31 oktober 2015 
 
Op 31 oktober heeft CSAV Turnlust het 110 jarig 
jubileum gevierd met een kaderdag voor de vrij-
willigers van de vereniging en stichting de Draai-
kolk. Er was een vol programma voor jong en 
oud. Na het opsplitsen van de grote groep ging 
de ene helft naar de keuken om recepten te be-

reiden onder leiding van Janny Bosma en Jessica 
Winkelman. De andere helft mocht een spel uit-
kiezen bij Helma Winkelman, spreekwoorden 
zoeken en dichten, blokkenspel of servethouders  
maken   onder leiding van Ria de Vries. 
Na een uur werden beide teams gewisseld zodat 
iedereen een gerecht kon maken.  
Het was een gezellig en actief samenzijn dat ple-
zierig werd onderbroken door een vrolijk toneel-

stuk, genaamd “bloot slaat dood”, opgevoerd 
door Peter Benschop, Ingrid van der Hert en Ida 
Vietje. Een lachwekkend spektakel waarbij de 
acteurs ook zelf enorm genoten. De souffleur 
met hoofdlampje, Ton Bosma, kostte het veel 
moeite om te zorgen dat het script nog een beet-
je werd gevolgd. Het toneelspel werd beëindigd 
onder een welverdiend applaus van de vrijwil-

ligers. 
Na de opvoering kon iedereen aan tafel om te 
genieten van de heerlijke gerechten die door 
henzelf waren voorbereid. Al met al een zeer ge-
slaagde kaderdag,  gelet op de lovende uitingen 
van iedereen. 
’s Avonds kon iedereen met de benen van de 
vloer om het 110 jarig jubileum te vieren. Riez 
(Richard Posthumus) bracht een leuk repertoire 
aan bekende melodieën voor iedereen. Het was 
voor jong en oud gezellig genieten met clubge-
noten aan een drankje en een nootje of  swin-
gend op de dansvloer. Van countryline tot 
Weense wals. En natuurlijk de vogeltjesdans. Al 
met al een fantastische feestavond! 

René Slikker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg op pagina 6) 
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Een gedicht 
 
Hoera we zijn 110 jaar! 
Leden en oud-leden komen bij elkaar. 
We zijn nu gezellig binnen. 
Dus het koken  tijdens de kadermiddag kan beginnen. 
Rond vier uur een borrel of een drankje. 
Aan de leden die alles voorbereidden een bedankje. 
Het toneelstuk werd door ons allen zeer gewaardeerd. 
Ton, Ida, Ingrid en Peter hadden er ook flink op gestu-
deerd. 
We hebben in twee fanatieke groepen lekkere hapjes 
gemaakt. 
De lekkernijen hebben ons heel lekker gesmaakt. 
Na het eten live muziek. 
Voor een vrolijk en danslustig publiek. 
Aan het einde van de avond zijn we klaar. 
Een mooie viering van 110 jaar! 
 
Piet Pols 

(Vervolg van pagina 5) 

De Grote Clubactie 2015 is ten einde. In totaal 
319 loten zijn verkocht, wel wat minder als in 
2014 toen hebben met elkaar 377 loten verkocht. 
Een aantal jeugdleden is het gelukt om (weer) 
een kadobon te verdienen door 10 of meer loten 
te verkopen. De topverkoper van 2015 is Lesly 
van Diessen met 34 loten!! Een dikke pluim 
voor jou!! 
Leden die meer dan 20 loten hebben verkocht 
krijgen binnenkort nog een waardebon voor 
toegang tot een attractiepark. 
 
Degenen die een kadobon hebben 
ontvangen zijn:  
€ 10,- 
Lesly van Diessen 
 
€ 7,50   
Danique Rademaker 
 
€ 5,- 
Kim van den Berg 
Annalies Sraatman 
Richelle Heins 
Arwen Hofman 

Myrthe de Wit 
Tessa 
Stijn Nieuwold 
Mara van Ham 
 
De trekking voor 2015 is op 10 december om 
12.00 uur. Tenslotte wil ik alle lotenverkopers 
en lotenkopers wederom bedanken voor hun 
inzet!!  
 
Helma Winkelman 

 

Bedankt! 
Met je deelname aan de loterij van de 
Grote Clubactie steun je het Nederlandse verenigingsleven! 

Stijn,                  Myrthe,                 Mara                 Tessa  



 

                                                                                                       7        jaargang 14 nr.2. december 2015 

Hoera, eindelijk 7 november, het 
is zover. De Turnlustrada !! 

Voor de kinderen na een voorbereidingstijd van 
een 8-tal weken. 
Voor de leiding is dit iets meer; 6 maanden of zo 
iets? 
Het thema is reeds bekend, Musicals. Maar mu-
sicals zijn hoofdzakelijk zang en dans. 
Hoe is dit te vertalen naar de toestellen in de 
Turnzaal? 
Eerst maar eens kijken wat we kunnen ten aan-
zien van ons eigen Lustrumjaar (110 jaar). 
Welke musicals waren er in 1905, ons oprich-
tingsjaar. 

We hebben er een 5-tal gevonden waar we ei-
genlijk niet zo gek veel mee konden, geen be-
kende melodieën b.v. .  
Dan kijken wanneer musicals zijn begonnen. 
Wist U dat er in 1843 al een musical is uitge-
bracht: The Bohemian Girl. De muziekopname 
was zo slecht dat dit niet te gebruiken was 
Via internet kun je erg veel vinden; lijsten vol 
met jaartallen van uitgekomen musicals, het 
verhaal, de componist, enz. 
Na het selecteren van een aantal musicals ook 
nog zoeken welk toestel je daarvoor kunt ge-
bruiken, wat associeer je waarmee. 
Dat heeft het volgende resultaat opgeleverd:  
 

All that Jazz ;Simpele opmars met Broadway en Showbizz muziek 
The Wiz  ; Geen twijfel toch? De Yellow Brick Road,  dus de airtumbling. 
White Christmas; Aloude bekende melodieën over de winter.  
     Wandrek met glijbaan als ski-/sleehelling,  
      Brug voor freestyle skiën of snowboarden. 
Sound of Music ; Geweldige muziek die gebruikt is door de Rhönradgroep. 
Tarzan  ; Klimmen en klauteren in klimrek en  
              trapezoïden. 
Mary Poppins ; Een evenwichtige gouvernante en een  
                       schoorsteenveger, die niet van het  dak  
     mag vallen. Balklopen met gebruik van   
                        paraplu/bezem 
Grease  ; Springnummer voor de Raddraaiers. 
Jesus Christ Superstar; Touwen, Judas heeft zich verhangen 
     Middenleeftijd springt vanwege markt/ 
     feest in de tempel 
     Ouderen springen hoger en verder vanwege toch wel happy-end 
Fame  ; De jeugd van de New York High School of Performing Arts   
       maakt de gekste sprongen om een plek in de schijnwerpers te   
                 krijgen, daarom kasten springen. 
De Zevensprong ; Schrijfster Tonke Dragt heeft n.a.v. dit liedje een boek    
        geschreven, waar in 2005 een musical van is uitgebracht.  
              Dus zingen en beelden we dit uit.   
Zorro  ; De Rhönradgroep kan zich hiermee volledig uitleven. 
Mamma Mia ; Heerlijke muziek van Abba. Lange matten i.v.m. lange eettafels,  
      lange weg om de ware (of je vader) te vinden, lange weg naar  boven  
    naar de kerk. 
Onder de groene hemel; Musical van dit jaar 2015.  
    Geschikt om een einddans te doen op muziekmix van Boudewijn de  Groot. 

(Vervolg op pagina 4) 
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Reacties van toeschouwers. 
Een ouder echtpaar uit Veenendaal, op vakantie 
in Callantsoog, lezen een stukje in de krant over 
onze voorstelling en zijn komen kijken. 
Ze zijn erg enthousiast en hebben een geweldige 
avond gehad. 
 

Sponsor Mevrouw OOR heeft een prachtige 
voorstelling gezien, waar vast wel erg veel voor-
werk in heeft gezeten. 
Goed gekozen muziek, er zat lekker veel vaart in 
de voorstelling en de beamerpresentatie erbij 
was erg leuk. 
 

 
 

Een ouder: Het zag er weer super uit. 
 

(Vervolg op pagina 9) 

(Vervolg van pagina 3) 

Als tussendoortje ,tijdens toestelwisselingen, 
hebben enkele leden van de musicalvereniging 
“Showboat” tweemaal een selectie van liedjes uit 
hun repertoire ten gehore gebracht. 
Om de zaal wat op te sieren, is er ook van elke 
gebruikte musical een schilderwerk gemaakt. 
Tevens heeft de Beamer overuren gemaakt door 
een presentatie te laten zien van een aantal 
bekende beelden van de betreffende musical. 

Daar wij een sponsoraanbod van Advocatenkan-
toor “OOR” hebben gekregen om voor elke 
deelnemer en medewerker aan de Turnlustrada 
een nieuw eigen Turnlust T-shirt te laten 
maken, staan wij zeker aan het begin en eind 
van de show met dit shirt aan. Super ! !   

Mary van de Ruit 
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Enkele genodigden: Het zat erg leuk in elkaar. 
Fraai om alle leeftijdsgroepen tegelijk bezig te 
zien, qua muziek goed uitgezochte musicals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ouder: Wie dit allemaal bedacht heeft ! Ge-
weldig ! Diegene verdient een lintje. 

 
Een genodigde: Erg veel publiek. Super. Enthou-
siasme van de kinderen straalde er vanaf. 
Het was erg geslaagd. 
 
Leden Showboat: Waren verbaasd dat musicals 
ook op deze manier uitgebeeld kunnen worden. 
 
Een ouder: Wat een enorme voorbereiding moet 
hieraan vooraf zijn gegaan. Je moet het maar 
kunnen bedenken. Petje af. 
 
 
 
 

(Vervolg van pagina 8) 

Om zo’n  grote show tot een succesvol einde te 
brengen zijn er veel vrijwilligers  nodig. 
Vanaf zaterdagmiddag was een grote groep be-
zig met de aankleding van de zaal.. Ballonnen 
werden opgeblazen en geknoopt, decor en pos-
ters  opgehangen. Alle toestellen werden op-
volgorde klaargezet voor de show. 
 
Voor de mannen van het licht en het geluid was 
het een vuurdoop. De complete nieuwe crew 
moest zorgen dat alle effecten tot in de puntjes 
verzorgd waren. Carel (geluid) Henk, Valen-
tijn en Leroy (licht) jullie verdienen een dikke 
pluim! 
Ook petje af voor de leiding, het floormange-
ment, de ladyspeaker, de toestelcommissie en 
de andere hulpen. 
Mary , Els, Janny, Ton, Inge, Lobke, Kim, 
Amanda, , Jolande, Brenda Dewi, Robin, 
Arina, Ruud, Sjoerd, Shane, Ron, Sanne en 
Bjork bedankt voor jullie inzet!   

Ton Bosma 
 

 
 

zoekplaatje 

showboat 



 

                                                                                                       10        jaargang 14 nr.2. december 2015 

Ledenadministratie  

Sinds april 2015 heb ik de ledenadministratie 
overgenomen van Sabrina. Dat viel nog niet 
mee. Ruis in de communicatie met de bank, een 
computerstoring, onwennigheid met een admi-
nistratiesysteem dat ik me nog eigen moest ma-
ken en nog wat andere zaken zorgden er voor 
dat het niet meteen van een leien dakje liep. 
Maar hoewel er nog wat hobbels op de weg aan-
wezig zijn, denk ik dat het grootste leed nu gele-
den is.  
 
De ledenadministra-
tie heb ik niet overge-
nomen omdat me dat 
altijd al zo leuk heeft 
geleken. Het is net 
even anders gegaan.  
Wanneer ik mijn 
dochter op donder-
dag op ging halen bij turnen zag ik in het laatste 
kwartier van de les met hoeveel plezier ze aan 
de gang was. Ik zag ook de enorme inzet van 
Mary en Jolande, soms geholpen door Shane. 
Soms met net zoveel begeleiding als dat er kin-
deren waren. Maar altijd met dezelfde positieve 
inzet. Toen me kenbaar werd gemaakt dat Turn-
lust dringend verlegen zat om iemand die de 
ledenadministratie kon doen, vond ik dat ik ei-
genlijk niet kon weigeren.  
 
De vergoeding die de vrijwilligers krijgen om 
elke week opnieuw voor ons en onze kinderen 
klaar te staan is er één waarvoor de gemiddelde 
Nederlander zijn luie stoel niet uitkomt. Ik vond 
het daarom des te schrijnender om te ontdek-
ken dat de automatische incasso niet altijd goed 

gaat. Wat de reden hiervan is, is meestal niet te 
achterhalen. Soms met de melding van de bank 
dat er gestorneerd is, soms ook alleen met de 
melding dat de betaling niet lukt. Wat de reden 
ook is, ook na meerdere herinneringen (soms 
zonder enige reactie) blijkt dat sommige men-
sen nog steeds niet aan hun betalingsverplich-
ting voldoen. Nu kan ik bij niemand in de porte-
monnee kijken, maar de contributiedrempel bij 
Turnlust is zeker niet hoog. Desondanks kun-
nen er (goede) redenen zijn waarom er niet aan 
de betalingsverplichting wordt voldaan. Toch 
wil ik hier iedereen vragen om aan de contribu-
tie te voldoen. Mocht dat om welke reden niet 
lukken, reageer dan alstublieft op herinnerin-
gen. Er is een Jeugdsportfonds dat onder bepaal-
de voorwaarden de contributie van uw (klein-)
kind voor een jaar op zich neemt. Wellicht zijn 
er binnen Turnlust andere mogelijkheden voor 
een oplossing. Niet betalen en vervolgens niet 
reageren is in ieder geval zeker geen oplossing. 
Turnlust heeft de contributie keihard nodig als 
bestaansrecht. En voor alle moeite die de vrij-
willigers week in, week uit voor ons en onze kin-
deren doen, zou het een kleine moeite moeten 
zijn om in ieder geval te reageren. U helpt er 
zowel Turnlust als uw eigen kind mee. 
 
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, 
neem dan contact op met de leiding, of met mij. 
 

Henri de Wit 
Ledenadministratie Turnlust 

0223-646826 
zijvandewit@gmail.com 

(Vervolg op pagina 11) 

Alle deelnemers Turnlustrada 
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Geslaagd! 
De afdeling Gymnastiek is druk bezig om voor 
de toekomst genoeg leiding te krijgen. Drie  en-
thousiaste leden (Dewi Lamsfuss, Robin Stoffer 
en Brenda Bosma) hebben de afgelopen maan-
den de cursus  gymnastiek assistentleider 2 ge-
volgd. 
In Alkmaar waren de 5 praktijklessen.  Tijdens 
hun eigen lessen moesten ze allerlei stageop-
drachten doen. Deze lessen werden door Janny 
en Ton Bosma beoordeeld en besproken. Zon-
dag 29 november waren de examens in het les-
geven. Hiervoor moesten ze kinderen van de 
club meenemen. Een hele operatie. Gelukkig 
was Carla Lamsfuss bereid om enkele mee te 
nemen. Dank je wel. 
De opdrachten  werden goed gedaan. Alle drie 
waren geslaagd! Gefeliciteerd! Gelukkig waren 
we precies op tijd om de diploma-uitreiking  
mee te maken.  

We hopen dat jullie nog veel voor de club kun-
nen betekenen. Veel plezier bij het lesgeven.  

Ton Bosma 
PS: Ze werden op les nog verrast met een boe-
ketje bloemen 

(Vervolg van pagina 10) 

Robin               Dewi                 Brenda 

 
Nog even en dan is dit jaar weer voorbij en 
gaan we ons opmaken voor 2016. 
Terug kijkend op 2015 is het voor ons niet zo'n 
optimaal jaar geweest. 
Blij waren we met een nieuwe voorzitter, maar 
dat was van korte duur. 
De terugloop van leden, al dan niet door ouder-
dom, ziekte of iets anders, we kregen het alle-
maal op ons bordje. 
Het voortbestaan van de donderdagmiddagclub 
was ook iets waar we ons ernstig zorgen over 
hebben gemaakt. Gelukkig zijn er onder ons die 
positief blijven denken en ons vol goede moed 
blijven steunen. 
 
De afgelopen maanden hebben een aantal le-
den aan diverse sjoeltoernooien deelgenomen 
o.a. het Teun van den Berg toernooi, het Op-
kikker toernooi en het Helders sjoelkampioen-
schap 2015.  Enkele leden gingen niet met lege 
handen naar huis, wat op zich altijd weer leuk 
is en Turnlust weer even in de belangstelling 
staat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 21 november hebben we meegedaan aan de 
sportieve Sinterklaasmiddag. Dat is genieten 
voor zowel groot als klein. De verhitte koppies 
om toch vooral het puntenlijstje vol te krijgen 
en tot slot ook nog even sjoelen, met als belo-
ning een scorebriefje en een chocolademunt.  
Compliment voor de organisatie die toch maar 
ca. 60 kinderen in beweging krijgt. Sinterklaas 
hebben we uiteraard ook gezien met in zijn 
kielzog 4 zwarte Pieten. De Pieten hebben ook 
nog even met de stenen geschoven. 
 

(Vervolg op pagina 12) 
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We gaan ons nu opmaken voor het eind van het 
sjoelseizoen 2015 om nog wat laatste pluspunten 
te scoren, om in het nieuwe jaar weer met frisse 
moed opnieuw te beginnen. 
-    Ik wens jullie voorspoed 
_    geen regen, maar zonneschijn 
_    geen verdriet, maar vreugd 
_    goede gezondheid 
_    vriendschap 
 
In het kort gezegd, een goed en gelukkig 2016 

Truus van der Molen 

(Vervolg van pagina 11) 

Agenda 
Maandag 22 februari 2016  
Jaarlijkse Ledenvergadering 
 

Koersbalkampioenschap 2015 
Op dinsdag 6 oktober was het weer zo ver. De 
acht leden met de hoogste gemiddelde eind-
stand  geselecteerd uit de drie seizoenscompe-
tities, stonden al vroeg gereed om de strijd met 
elkaar aan te gaan. De deelnemenden waren de 
dames A.Cirk, S.Buter, I.Vietje, 
J.Boendermaker, L.Dalmeijer, J.Markus en de 
heren J.Buter en H.J.Tamboer. 
We moesten al vroeg beginnen want er moes-
ten veertien ronden worden gespeeld om tot 
een eindstand te kunnen komen. Door dit sys-
teem krijgt een ieder gelijke kansen. 
In het begin ging de stand gelijk op maar hal 
verwege tekende zich toch een paar uitschie-
ters af, 
Om vier uur hadden we alle rondes doorlopen  

 
 

 
 

en was de winnaar bekend. 
Mevrouw J.Markus eindigde met 35 punten en 
veroverde daarmee de wisselbeker en de titel 
koers 
balkampioen 2015 van “De Draaikoers”. Zij 
kreeg deze uitgereikt door de voorzitter, 
Mw.J.van Nieuwkasteel. 
Als tweede en derde eindigden 
resp.Mevr.A.Cirk met 33 punten en 
Dhr.H.J.Tamboer met 28 punten.  
 
Zij kregen een medaille omgehangen als herin-
nering. 
Deze middag kenmerkte zich door veel inzet 
van de deelnemers en onderlinge interesse in 
elkaars resultaten. Heel fijn was het dat er toch 

(Vervolg op pagina 13) 

Op 15 november 2015 is na een kort maar hevig ziekbed overleden ons koersballid  
Mevrouw Lida Mommaas.  

Begin september speelde ze nog bij ons en gaf ze aan dat het niet goed ging. Maar ze had 
voor hetere vuren gestaan en dit kwam ook wel weer goed. Zoals altijd was zij positief  
Lida was een vrouw die midden in het leven stond met veel liefde voor wie haar dierbaar 
waren Ook op de afdeling koersbal speelde zij met veel passie het spel op haar eigen wijze 
en beslist niet onverdienstelijk.  
Bestuur en veel leden hebben op donderdag 19 november 2015 in de Oleahof bij de uitvaart-
dienst afscheid van haar genomen. We zullen haar heel erg missen. 
We wensen Martin - haar echtgenoot, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit grote verlies. 

Ter Herinnering 
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enige supporters van hun aanwezigheid blijk 
gaven. Een fijne middag dus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koersbalontmoeting 
Op dinsdag 10 november 2015 hadden we een 
koersbal ontmoeting met een delegatie van de 
koersbalclub “West Enders”. Beide clubs hadden 
aangegeven om dit eens te proberen in plaats 
van het koersbaltoernooi dat normaliter in deze 
week werd gehouden. Beide clubs zouden deel-
nemen met ieder acht spelers, waarbij dan op 

één koersbalmat zou worden gespeeld. 
Het grote probleem was wie we moesten afvaar-
digen. Uitgandspunt was om goede spelers te 
selecteren. We hebben helaas daarin een ver-
keerde keuze gemaakt wat ons niet al te prettige 
reacties opleverden. Maar helaas deze wijze ver-
diende dus geen schoonheidsprijs, alhoewel we 
dachten dit naar beste weten te hebben gere-
geld. Maar goed er waren dan toch acht spelers 
en die weerden zich die middag buitengewoon. 
De eerste ronde ging voor ons zeer belabberd. Er 
werd geen punt gescoord. Toen werden de rug-
gen gerecht en ging het steeds beter. Na tien 
ronden werd de strijd afgesloten en  konden de 
punten bekend worden gemaakt. 
“De Draaikoers” eindigde met 78 punten en 
“West Enders” met  63 punten. “De Draaikoers” 
kreeg uit handen van de voorzitter, 
Mevr.J.Wentzel, van “West Enders” de beker uit-
gereikt. 
Een fijne en gezellige middag met leuke contac-
ten was omgevlogen. De return zal worden ge-
speeld in april 2016 bij “West Enders”. 
 

J.J.van Nieuwkasteel  

(Vervolg van pagina 12) 

Hier weer wat nieuwtjes van de groene lakens. 
De finale van de 2e klasse libre die gespeeld werd 
in de Draaikolk is gewonnen door Paul Wansink 
uit Wieringen. 
Henk Pijnacker werd 2e en Piet Nierop 3e. 
 
Henk maakte de hoogste 
serie in de vijfde ronde van 
56 caramboles. 
Op dit moment is het druk 
bij de biljartvereniging, we 
zijn bezig met de vooronders 
van het open Draaikolk toer-
nooi . 
 
Twee weken terug waren de 
eerste speelronden op zater-
dag en zondag  
Van deze 6 groepen zijn de 
eerste drie van iedere groep 
naar de finale. 
Morgen, zondag de 29e weten we wie de laatste 

finalisten zijn . 
De finale wordt gespeeld op 19 en 20 december , 
tevens vindt dan de trekking van de loterij 
plaats. 
De opbrengst van deze loterij gaat naar het doel 

Building on Education. 
Op die dag ( de 20e ) komt 
Marjolein Bremer met het 
schoolhoofd van een van de 
scholen uit Afrika de op-
brengst in ontvangst nemen. 
We hopen dat we ze een flink 
bedrag kunnen schenken. 
De leden en het bestuur van 
de biljartafdeling wensen een 
ieder een fijne december 
maand. 

Ingrid van der Hert 
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De sportieve Sinterklaas 
 
Zaterdagmiddag 21 november heeft Sinterklaas 
met enkele van zijn sportiefste Pieten de weg 
naar “De Draaikolk” weer gevonden. Maar niet 
alleen Sint, dit jaar mochten we weer meer kin-
deren verwelkomen voor een leuke middag, ruim 
60 dit jaar!  
De Draaikolk was deze middag weer omgetoverd 
tot een echte Pietenfabriek en heel leuk was dat 
steeds meer kinderen verkleed kwamen naar het 
festijn.  
Het eerste gedeelte werd net als voorgaande ja-
ren in de sportzaal gehouden en daar was het 
een drukte van belang. Toen Sint arriveerde met 
zijn Pieten moesten sommige kinderen even 
”geholpen” worden om hun spel even te stoppen 
en Sint toe te zingen. Gedurende de middag kon 
Sint met eigen ogen zien met hoeveel plezier de 
kinderen de verschillende sport en spelelemen-
ten hebben gespeeld. En dit jaar waren het niet 
alleen de Pieten, ook Sint liet zich, ondanks zijn 
toch hoge leeftijd, verleiden tot enkele spellen, 
tot groot genoegen van de kinderen.  
 
Het eerste uur konden de ouders, grootouders en 
andere belangstellenden de verrichtingen van de 
kinderen vanaf de tribune goed volgen. Verrast 
waren ze soms wel als ze zagen hoe zelfs de al-

lerkleinsten zich echt konden uitleven op de 
spelelementen.  

 
Na een uur waren de 
kinderen aan een korte 
pauze met een drankje toe 
en daarna werd het speelveld 
verplaatst naar de Foyer en 
de Soos. Ook hier was het 
enthousiasme weer groot. De 
kinderen werden begeleid en 
waar nodig geholpen door 
een ploeg enthousiaste 

hulpen voor deze middag. 
 
Aan het einde van de middag konden ze nog 
even vrij spelen  of direct hun Pietendiploma 
ophalen. Ook dit jaar was er weer gezorgd voor 
een kleine verrassing. 
Kortom een zeer geslaagde middag! Maar laten 
we vooral niet vergeten dat dit alleen mogelijk is 
dankzij de groep enthousiaste begeleiders van de 
spellen.   
 
Zonder begeleiding zou er geen sportieve 
Sinterklaas kunnen bestaan! 
 

Henny Sandbrink 
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Tijdens de open dag van CSAV Turnlust was de 
fotoclub actief aanwezig. Foto’s gemaakt van de 
activiteiten.  Door deze actie mochten we weer 
nieuwe leden verwelkomen. We hopen dat ze 
het naar hun zin hebben en dat ze ook zullen 
bijdragen tot het krijgen van nog meer foto- 
ideeën.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna  hebben onze leden niet stilgezeten.  
We zijn op excursie geweest met landschap 
Noord-Holland door de Noorduinen bij de 
strandopgang Falga. Onder leiding van 3 gidsen 
mochten we door het verboden gedeelte van 
deze duinen. Heel enthousiast wisten ze ons te 
boeien en wezen ons op mooie plaatjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door hun verhalen werd de tijd vergeten. Na 3 
uur banjeren door de duinen mochten thuis de 
resultaten bekijken.  
 
Hieronder zijn enkele natuuropnames 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
        René Slikker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ton Bosma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je meer uit je fototoestel halen kom gerust 
langs op de laatste woensdag avond van de 
maand om 19.30 uur in De Draaikolk. Ook kan 
je bellen naar René Slikker 644007. 
 

Ton Bosma 
 

Wabe Kaptein 

Ron van den Berg 
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Zaterdag 28 november was 
het weer tijd voor het 
jaarlijkse toernooi van de 
badminton afdeling van 
Turnlust. Wat later dan 
gebruikelijk, maar wel met 
een mooie deelname van 
meer dan 30 deelnemers voor 
het toernooi zelf en zelfs wat 
meer voor de gezamenlijke maaltijd na afloop. 
De mogelijkheid om met twee spelers ieder een 
deel van het toernooi te spelen werd ook 
gebruikt, op deze wijze kunnen ook spelers 
meedoen voor wie een compleet toernooi te 
zwaar of te veel is. 
Na het inspelen en de loting ging het toernooi 
stipt om 1 uur van start en werden de 8 partijen 
die ieder moest spelen in 15 speelronden 
gespeeld. Alles bij elkaar moest men toch nog 
bijna anderhalf uur soms stevig zijn best doen 
tijdens de enerverende partijen. 
Gelukkig ging het niet alleen om de winst, er 
werd heel wat afgelachen tijdens het spelen en 
ook de tribune wist deze middag het 
spreekwoord “de beste stuurlui staan aan wal” 
weer waar te maken. Er was veel familie, 
vrienden en kennissen maar ook leden die even 
kwamen kijken en misschien wel spijt hadden 
zich niet te hebben ingeschreven.  
 

 
Nadat alle partijen waren gespeeld kon met een 
druk op de knop de eindstand weer worden op-
gemaakt. Ook dit jaar werd de hoofdprijs door 
het lot bepaald en wel de dame op de negende 
plaats en de heer die op de tweede plaats eindig-
den werden door het lot aangewezen Dit waren 
Marina Wildenburg en Ronald Goedhart, beide 
ontvingen een attentie.  
 
 
De sterkste speelster van dit toernooi was bij de 

dames Wiepie Tals-
ma en bij de heren 
ging de eer naar Jo-
han Bechler. Zowel 
voor deze beide win-
naars als voor de bei-
de rode lantaarn dra-
gers was er een kleine 
attentie. 
Na de traditionele 
toost was het tijd 
voor het streng ge-

heim gehouden buffet. Ook dit jaar werd er weer 
lang nagepraat en dat ging dit jaar niet alleen 
over het toernooi….. 
 

De toernooicommissie 
 

Verslag van het Turnlust badminton toernooi 28 november 

 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. 

Voor dat je het weet staat 2016 alweer voor de deur. 
De verkoop van december valt vroeg, nl. op 15 december. 

Dit is i.v.m. de kerstvakantie, misschien kunt u dan nog net een 
Turnpakje halen. Voor wie weet, onder de kerstboom. 

In het nieuwe jaar sta ik weer tot u beschikking op 26 januari 
2016. 

Beide dagen zijn op dinsdag van half 7 tot half 8. 
Rest mij u nog een hele warme decembermaand toe te wensen, 

en een heel sportief 2016. En wellicht tot ziens! 
 

         Saskia van den Tooren 
             Hulkstraat 115 

               Tel.0636341728 

KLEDINGVER-
KOOP 

Turnlust 
December 2015 

Januari 2016 
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Kerstverhaal: Een engel met een broek aan 
 
Het is woensdagmiddag. De regen klettert tegen 
de ramen en de wind giert om het huis. Geen 
weer om buiten te spelen!  
Maar Rik en Lieke vermaken zich binnen ook 
wel. Ze hebben van papa mooie vellen karton 
gekregen en daar maken ze kerstkaarten van 
met grappige tekeningen erop: een sneeuwpop 
met een vergiet op zijn hoofd. Een schaap op 
een slee.  
En een engel met vleugels van goud.  
‘Hoeveel heb jij er al klaar, Rik?’ vraagt Lieke. 
‘Tien!’ zegt Rik. ‘En nou maak ik er nog één en 
dat wordt een vis.’ 
‘Een vis? Wat raar! Een vis hoort helemaal niet 
bij kerst,’ zegt Lieke. Wel waar, zegt Rik, dat kan 
best, en hij geeft zijn vis alle kleuren van de re-
genboog.  
 
Rik denkt aan het kerstspel. Op school gaan ze 
een kerstspel opvoeren en alle vaders, moeders, 

opa’s en oma’s komen 
kijken. Morgen zal juf 
de rollen verdelen.  
Ik wil zó graag engel 
zijn in het kerstspel’, 
zegt Rik verlangend.  
Nou, geloof maar niet 
dat de juf jou kiest 
hoor, zegt Lieke. Jon-
gens zijn meestal Jozef 
of herder.  

Onzin’, roept Rik, ‘jongens kunnen best engel 
zijn.  
 
Kom op, roept Lieke, dan gaan we de kaarten 
meteen bij de buren in de bus doen. 
Als je maar weet dat ik mijn vis zelf houdt, die 
geef ik écht niet weg’, zegt Rik.  
Rik en Lieke rennen naar buiten. De regen slaat 
in hun gezicht. Bij alle buren stoppen ze een 
kaart in de bus.  
Na een tijdje hebben ze alleen de engel nog 
over. Dat komt goed uit want ze moeten nu al-
leen mevrouw Maan nog. Net als Rik de kaart in 
haar bus wil doen, roept Lieke:  Nee, niet doen! 
Maantje krijgt niks! 
Waarom niet? Nou gewoon, omdat ze gemeen 
is! Ik krijg nooit mijn tennisballen terug als die 
per ongeluk in haar tuin rollen. Ze is vals en 
raar. Ik geloof echt dat het een heks is!’ 

Rik knikt. Ja, ‘t is wel waar, mevrouw Maan lijkt 
inderdaad een beetje op een heks. Ze kijkt altijd 
boos en op haar neus heeft ze een rare pukkel.  
 
En soms...soms kun je haar zachtjes in zichzelf 
horen praten. Net alsof ze verhalen vertelt aan 
een onzichtbaar iemand. Best een beetje eng. 
 
Kom, fluistert Lieke, dan gaan we haar pesten. 
Rik schudt zijn hoofd. Hij moet denken aan wat 
mama gisteren nog zei:  
Mevrouw Maan is geen heks. Wat kan zij er nou 
aan doen dat ze een pukkel op haar neus heeft. 
Bovendien kijkt ze niet boos maar verdrietig.  
Ze moet vaak huilen, maar ik weet eigenlijk niet 
precies waarom. Ik wil niet dat jullie vervelend 
naar haar doen. Maar Lieke lijkt zich daar wei-
nig van aan te trekken. Ze duwt de brievenbus 
van mevrouw Maan open en roept naar binnen: 
Dag mevrouw Maan, maffe banaan! 
 
De volgende dag loopt Rik alleen uit school naar 
huis. Hij is helemaal niet blij. Hij stampvoet van 
kwaadheid. Het is niet eerlijk, scheldt hij.  
Lieke mag wel engel zijn en ik niet. Ik moet een 
ster zijn. En ik mag niet eens wat  zeggen, hele-
maal niks! Ik mag alleen maar stralen en ik weet 
niet eens hoe dat moet!’ 
Hij is zo vreselijk kwaad dat hij niet eens in de 
gaten heeft dat hij een vreemde achtertuin in-
loopt.  
Door de openstaande deur gaat hij naar binnen. 
En dan schrikt hij! Hoe komt hij nou opeens in 
deze vreemde keuken? Op het aanrecht staan 
vuile pannen en aangekoekte borden.  
 
Rik wil wegrennen, maar dan opeens ruikt hij 
iets...Rook! Brand! roept hij brand!  

Hij holt een 
gang door, 
een kamer 
in. Op de 
kast staat 
een kerst-
stukje in 
brand. Wa-

ter! Snel water!, schreeuwt Rik. Hij vliegt weer 
naar de keuken, grijpt een pan en draait de 
kraan wijd open.  
Voorzichtig loopt hij met de boordevolle pan 
met water terug de kamer in. De droge dennen-

(Vervolg op pagina 19) 
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takken knetteren en de vonken spatten in het 
rond.  
Snel kiepert Rik de pan leeg over het kerststuk-
je. De vlammen doven sissend.... Gelukkig! Rik’s 
hart bonkt in zijn keel.  
 
Voorzichtig kijkt hij om zich heen in de stille, 
schemerige kamer. Hallo!’ roept hij. Is er ie-
mand? 
Dan hoort hij voetstappen in de gang. Hij draait 
zich om en ziet een mevrouw in de deuropening 

staan. Ze 
heeft een 
pyjama aan, 
haar haar zit 
in de war en 
op haar neus 
zit een puk-
kel. Lieve 
help, het is 
de heks! 

 
Dag jongen, zegt mevrouw Maan, wat gezellig 
dat je bij me op visite komt. Ik zie bijna nooit 
iemand.  
Ikke..., ik liep per ongeluk bij u naar binnen,  
zegt Rik. En toen rook ik ineens brand. Maar ik 
heb alles geblust. Kijk maar! 
Verschrikt kijkt mevrouw Maan naar de vieze 
troep op de natte kast en ze slaat de hand voor 
haar mond. O, wat ben ik toch dom. Ik ben het 
helemaal vergeten.  
Omdat ik me niet lekker voelde, ben ik even 
boven op bed gaan liggen, maar ik ben helemaal 
vergeten de kaars in het kerststuk uit te blazen. 
Ik had wel levend kunnen verbranden! Jij hebt 
mij gered! Jongen, je bent een engel! 
 
Ik ben helemaal geen engel, was het maar waar, 
zegt Rik. Ik ben een ster. Mijn zusje Lieke is en-
gel. Ze krijgt vleugels en een witte jurk... 
‘Weet je jongen’, zegt mevrouw Maan, soms, 
heel soms kom je een engel tegen met een broek 
aan. 
Rik lacht een beetje. Het is gek, maar het is net 
of zijn boze bui helemaal weg is.  
 
Jij hebt wel wat lekkers verdiend, zegt mevrouw 
Maan en ze houdt hem een koektrommel voor.  
Terwijl Rik van zijn koekje knabbelt, kijkt hij 
aandachtig naar de pukkel op haar neus. Het is 

gewoon een wratje, net zo’n ding als pappa in 
zijn nek heeft. Eigenlijk helemaal niks engs.  
Mevrouw Maan rolt het verkoolde kerststuk 
voorzichtig in een krant en gooit die in de vuil-
nisbak. Heeft u geen ander kerststuk, vraagt 
Rik. Ach, nee..., zegt mevrouw Maan. 
Ineens krijgt Rik een idee. Nou, ik ga weer, 
hoor, zegt hij, maar straks kom ik terug. Met 
een verrassing! 
 
Thuis aangekomen holt hij meteen door naar de 
kamer van Lieke. Ze heeft een witte nachtpon 
van oma aan. Zeker haar engelenjurk.  
Liek! Liek! We moeten een kerststuk maken 
voor mevrouw Maan!  
Ja, dank je de koekoek’ zegt Lieke, voor die heks 
zeker!’  
Ze is helemaal geen heks! En Rik vertelt wat hij 
beleefd heeft. Moeder die juist Lieke’s kamer 
binnen komt lopen, geeft Rik een dikke zoen.  
 
Wat ben ik trots op jou, jongen’, zegt ze. Een 
engel spelen kunnen we allemaal wel maar een 
engel zijn voor anderen…dat is heel wat moei-
lijker. Maar dat is wel de boodschap van Kerst-
mis.  
Rik,’ zegt Lieke, mevrouw Maan mag mijn kerst-
bakje wel hebben. Je weet wel, met die rode 
kaars. He, ja’, zegt moeder, maar dan moet er 
ook een mooie kaart 
bij’.  Maar de kaarten 
zijn allemaal op!, 
zegt Lieke.  
Ik heb mijn regen-
boogvis nog,  zegt 
Rik. Maar die wou je 
toch zelf houden? roept Lieke. Morgen maak ik 
wel een nieuwe, zegt Rik. 
 
Even later lopen er twee engelen naar het huis 
van mevrouw Maan: een meisjesengel in een 
witte nachtpon en een jongensengel met een 
broek aan.  
 
Een engel spelen kan iedereen  
maar een engel zijn is heel wat moeilijker. 
 
Kerstfeest betekent ook dat wij voor anderen 
een engel mogen zijn,  
want elke keer wanneer iemand een ander 
helpt, steunt en troost,  
wordt er een engel geboren! 
 

(Vervolg van pagina 18) 
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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 
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Voorzitter Mw.J.van Nieuwkasteel Elzenstraat 41      1783 HV Den Helder tel:   616927 
Secretaris Dhr.J.van Nieuwkasteel Elzenstraat 41      1783 HV Den Helder tel:  616927 
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:          Mw. G. van der Molen Baljuwstraat 29   1785 SC Den Helder     tel: 622980 
Penningmeester:      Mw. M.A.E. Wildenburg Boterzwin 4221       1788 WT      Julianadorp  tel: 642239 
 2e Penningmeester: 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 R. Slikker   Korvetstraat 1 1784 MP Den Helder     tel: 644007 

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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