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Op het moment dat ik dit schrijf zit ik in het zonnetje op het balkon, Heerlijk! 
Maar wel zorgelijk, zo’n warme winterstart. Ik ben benieuwd of we nog lekker winterweer krijgen. 
Ik hoop het wel. 
 
 
 
Op 24 november was Sinterklaas op bezoek in De Draaikolk. 
De Sportieve Sinterklaas was in volle gang toen hij arriveerde 
met twee Pieten. Ruim 60 kinderen waren sportief bezig. Het 
was een heerlijke middag, mede dankzij de vele vrijwilligers. 
Heel hartelijk dank hiervoor! 
 
 
 
In De Draaikolk zijn de voorbereidingen begonnen voor de ver-
bouwing van de Soos. Het voornaamste is de isolatie, zodat het 
er warmer wordt en minder tocht. En als je dan toch bezig bent, 
kan de verlichting ook meegenomen worden. Er wordt daar, net als in de rest van De Draaikolk 
led-verlichting geplaatst, zodat we daar behoorlijk op gaan bezuinigen. Het is even behelpen, 
maar daarna hebben we er profijt van. 
 
 
 
Ik wil u allemaal van harte uitnodigen voor de  
 

NIEUWJAARSRECEPTIE  
Zaterdag 5 januari 2019 

Aanvang 19.30 uur 
 
Voordat we het glas heffen op het nieuwe jaar, gaan we volgens traditie Trio-sjoelen. 
Ik hoop van harte dat ik velen van u dan te ontmoeten. 
 
Ik wens u allen gezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2019! 
 
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   Dhr. H. Sandbrink.           tel: 0223-533363 
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 9 februari 2019 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Districtsfinale 2e klas drieband 2018 
 
Op 19, 20 en 22 september  is in de Draaikolk, clubhuis van BV Turnlust, de districtsfinale gehou-
den in de tweede klas drieband.  De moyennes in deze klasse liggen tussen 0,40 en 0,55 en er 
moeten 25 caramboles worden gemaakt.  Na de voorronden hadden acht deelnemers zich ge-
plaatst voor deze finale. Ben Rozie had dat gedaan met een moyenne hoger dan 0,55 en zal 
daarom volgend jaar uitkomen in de eerste klas drieband. 
 
Het toernooi werd geopend door districtsbestuurder Piet Pols met een welkom aan alle betrokke-
nen. Bij dergelijke gelegenheden laat de voorzitter van BV Turnlust, Jan van Gestel,  ook altijd op 
een eigen wijze van zich horen maar omdat hij zich geplaatst had voor deze finale moest hij zich 
uiteraard daarop concentreren. 
 
In de eerste ronde was Cris Mosch (KOT, Dirkshorn) heel goed op dreef;  hij won in 27 beurten 
van Ben Rozie (Royal, Den Helder). Zijn hoogste serie was vijf; dit zou tijdens dit toernooi alleen 
nog geëvenaard worden door drie andere spelers  maar niet verbeterd. 
Ook de tweede partij wist Cris te winnen evenals Edwin Smit (Kaper, Den Helder), Jan van Gestel 
(Turnlust, Den Helder) en Cor Mosch (Ons Genoegen, Warmenhuizen).  Dus vier koplopers met 
vier punten en vier achtervolgers met nul punten. 
In de derde ronde wist van de koplopers alleen Edwin Smit zijn partij te winnen. Dat was tegen 
Alex Dekker (Ons Genoegen, Warmenhuizen) met 25 tegen 24; Alex miste de nastoot anders 
was het remise geweest. Edwin stond toen dus alleen aan de leiding. 
Ook in de vierde ronde was er winst voor Edwin Smit (acht punten); Cor Mosch (6 punten) en Jan 
van Gestel  (5 punten) bleven in zijn spoor. 
Fer van overtuigd dat de kampioen bekend was. Met nog twee ronden te gaan stond Edwin drie 
punten voor op Jan van Gestel;  de overige deelnemers  waren te ver achterop geraakt om nog 
kampioen te kunnen worden. Maar Jan van Gestel had het nog niet opgegeven. Deze ronde had 
hij slechts 25 beurten nodig en dat was daarmee de kortste partij van het toernooi. 
 
Het spel werd hierna onderbroken voor de zaterdagmiddag lunch die werd aangeboden door de 
organiserende vereniging aan spelers, arbiters en vrijwilligers. 
 
In ronde zes gebeurde wat niemand had verwacht; 
Edwin Smit verloor van Cor Mosch en Jan van Ge-
stel won van Cris Mosch. Het verschil was terug-
gebracht tot één punt  en omdat beide koplopers in 
de laatste ronde tegen elkaar moesten spelen ging 
iedereen er eens goed voor zitten om een echte 
finale te aanschouwen. 
Dat werd toch een beetje een deceptie. Edwin kon 
zich,  door fysieke ongemakken, niet goed meer 
concentreren. Jan had al snel een aantal carambo-
les voorsprong en koesterde die voorsprong met 
een tactisch spelletje. Na het maximaal aantal 
beurten van 60 had Jan het meeste hits op de tel-
ler en was daardoor kampioen. 
 
De wedstrijdleiding was in handen van Aad Noordover die kon terugkijken op een vlekkeloos ver-
lopen toernooi. Samen met Piet Pols deed hij de prijsuitreiking waarbij, naast de medailles van de 
bond, mooie standaards en bloemen uitgereikt werden. En natuurlijk een overzicht van de gele-
verde prestaties als bewijs voor het thuisfront. 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg op pagina 6) 
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 De eindstand is als volgt: 
1. Jan van Gestel  Turnlust  Den Helder  11 punten                                       
2. Edwin Smit  Kaper  Den Helder  10 punten                                     
3. Cor Mosch   Ons Genoegen Warmenhuizen   8 punten                                   
4. Jan Latenstein  B.I.O.S.  Warmenhuizen      7 punten                           
5. Ben Rozie   Royal   Den Helder    7 punten         
6. Chris Mosch  K.O.T  Dirkshorn    6 punten         
7. Alex Dekker  Ons Genoegen Warmenhuizen      5 punten         
8. Rob Jonker   De liefhebber Schagen    2 punten. 

Het moyenne van nummer zes, Cris Mos, was met 0,569 hoger dan de bovengrens voor deze 
klasse en hij zal daarom, net als Ben Rozie, overstappen naar de eerste klas in deze spelsoort.  
De nummer één en twee gaan ons district vertegenwoordigen bij de gewestelijke kampioen-
schappen die gespeeld worden van 2  t/m 4 november bij Sombroek Langedijk.  
 
              André van Tillo. 
 

(Vervolg van pagina 5) 

Districtskampioenschappen 
 
Arian van den Heuvel winnaar dlstictsfinale 41 klasse libre in Dirkshom 
Ondanks twee verliespartijen op de laatste speeldag van deze finale kreeg Arian toch de gouden 
plak om zijn nek. Zijn directe opponent Leo Roozendaal moest in de laatste partij zijn meerdere 
erkennen in Cock Zut. Dat resultaat deed hem ook duikelen op de ranglijst naar positie 4.     
Peter Theunissen vertelde aan het einde van de tweede speelavond, na vier verloren partijen,  
dat hij zaterdag drie partijen op rij zou gaan winnen. Hij maakte dat waar en bestormde de 
ranglijst met een niet verwachtte 2e  plaats in de eindrangschikking. En daarmee werd hij, net als 
de nummer 1 Arian,  uitgenodigd voor het gewestelijk kampioenschap in Abbekerk.  
 
Cock Zut bezette in de eindstand de derde plek en verklaarde zich bereid als reserve gereed te 
houden voor de gewestelijke finale als Arian of Peter dan verhinderd zijn. 
 
Eindstand: 

 
              

      

 . Naam Part Pnt Car Beurt Moy hs  

1 Adrian van den Heuvel 7 10 345 121 1,669 10 Hoogste Serie:  

2 Peter Theunissen 7 8 344 224 1,535 10 Frans Limmen 16” 

3 Cock Zut 7 8 338 239 1,414 13 Cock Zut   13 

4 Leo Rozendaal 7 8 361 268 1,347 12  

5 Nico Gruijs 7 6 346 216 1,601 10 Toernooigemiddelde 

6 Frans Limmen 7 6 329 254 1,295 16 1,415   

7 Piet Vonk 7 6 315 248 1,270 10  

8 Lieuwe Hiemstra 7 4 323 253 1,276 11  
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Verenigingskampioenschap koersbal 2017/2018 
 
De voorzitter opende dinsdag 16 oktober jl. onze koersbalkampioenschap 2017/2018 wat voor het 
eerst in de foyer werd gespeeld. Ze wenste iedereen een gezellige en sportieve middag toe. 
De wedstrijdsecretaris mevr. A. Cirk werd bijgestaan door dhr. A. van Nieuwkasteel en mevr. D. 
Krijns. 
 
De beste acht  deelnemers van het verenigingsjaar mochten de 
strijd aangaan om een jaar lang clubkampioen te worden. 
 
Dit keer was er aardig wat belangstelling voor de spelers en er 
was zelfs een echte huisfotograaf, Ron v.d. Berg, aanwezig. 
Natuurlijk waren dit jaar ook de bitterballen weer van de partij, 
wat zeer op prijs werd gesteld. 
 
 
 
Onderling werd er een zeer spannende strijd geleverd.  
 
Dhr. H. Tamboer eindigde als 1e met 41 punten. 
Mevr. S. Buter-Zaal  eindigde als 2e met 37 punten. 
Dhr. J. van Nieuwkasteel eindigde als 3e met 33 punten. 

 
 
 
 
De wisselbeker werd door dhr. W v.d. Bosch doorgegeven aan de  
nieuwe kampioen 2017/2018 dhr. H. Tamboer. 
De winnaars kregen een medaille omgehangen door mevr. I. Vietje. 
Dhr. Tamboer  ontving nog een bos bloemen. 
 
De voorzitter bedankte een ieder voor zijn aanwezigheid en wenste 
allen een wel thuis. 

 
Wil Sperling en Bep Gortzak 
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                               Het Turnlust-koersbal kampioenschap. 
 
Toen ik in september op de camping een telefoontje kreeg 
met de vraag of ik “lijn-rechter”wilde zijn op het “Turnlust-
koersbal kampioenschap 2017/2018 “ was ik wel even van mijn 
stuk. Wat een eer om aan zo’n belangrijke wedstrijd te mogen 
meewerken. 

Heerlijk, onderuit gezakt in het september zonnetje zag ik het al helemaal voor me. 
KAMPIOENSCHAPPEN, stel je voor. Wat zal dat een ophef worden in de media.  
Hoogwaarschijnlijk Studio Sport. En zo fantaseerde ik nog even  door, tot het 
zonnetje verdween  en ik het koud kreeg. 
Eenmaal weer terug in Den Helder pakten wij de draad weer op. 

 
Dinsdag 16 oktober naar de Draaikolk voor de koersbal kampioenschappen. Helaas geen TV 
camera,s en geen vlaggen.maar wel een enthousiaste fotograaf.! 
In de foyer was de koersbalmat uitgerold, een tafeltje voor de wedstrijdsecretaresse en een 
aantal stoelen voor de belangstellenden (erg weinig) het afdelingsbestuur en de deelnemers.  
 
Een kort welkom door de voorzitster en de wedstrijd begon. Voor de twee lijnrechters kwamen er 
weinig “meet”problemen  en de wedstrijd verliep vlotjes in een gezellige sfeer. Het 
afdelingsbestuur boden ons de nodige koffie of fris aan. 
Ja en dan de uitslag. Daar draaide het toch allemaal om. 
De volgorde van wie waar eindigde is al eerder vermeld.Maar de kampioen van 2017/2018 is 
geworden: 
                                        Dhr.Henk Tamboer   Gefeliciteerd. 
 
Nogmaals het was gezellig, maar…….jammer 
                                                         de belangstelling van de leden was niet daverend. 
 
                    Lex van Nieuwkasteel 
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De Grote Clubactie 2018 is bijna ten einde. Dit jaar hebben de leden van 
de gymnastiek 598 loten verkocht. Wat een fantastisch record!!  
Meerdere jeugdleden is het gelukt om een kadobon te verdienen door 
10 of (veel) meer loten te verkopen. Leden die meer dan 20 loten 
hebben verkocht hebben een voucher met waardebonnen ontvangen, 
beschikbaar gesteld door de Grote Clubactie. 
 

De volgende leden hebben inmiddels een cadeaubon van € 5,- ontvangen: 
Tim van Buggen, Bo Mulder, Nora Fien Dee, Sevana Bosman, Femke Brouwer. 
 
Chanel Egberts, Toon van Koningsbruggen, J. Koolhaas, Neomi Bontes, Tessel Toersen, Fenke 
van de Reep, Kate Boelens, Errin Muskee, Raphella Alting en Bella Hubenaar hebben een ca-
deaubon van € 7,50 gekregen. 
 
En aan Chaila Eykenboom, Wesley Theuns, Eva Wilkens, Liz Joldersma en Renske van Orselen 
is een  bon van € 10,- overhandigd. 
 
Over de gehele vereniging zijn in totaal 673 loten verkocht. Alle lotenverkopers en lotenkopers 
wederom bedankt voor jullie geweldige inzet!!  
 
De trekking is dit jaar op 12 december en de volgende dag wordt de uitslag gepubliceerd. 
 

Helma Winkelman 
 

BEDANKT 

Beste SponsorKlikker, 
 
In 2017 zijn er voor het eerst meer aankopen gedaan via mobiel (smartphone en tablet) dan 
via desktop. En deze trend heeft zich verder doorgezet in 2018 en zal zich logischerwijs 
ook in de toekomst verder voortzetten. 
 
Om het mobiele gebruik van SponsorKliks aan te moedigen hebben wij enige tijd terug een 
SponsorKliksapp (voor Android en Apple) laten ontwikkelen.  
 
Via de app is het nog gemakkelijker om direct een bestelling te doen via de SponsorKliks-
pagina van jouw favoriete vereniging. Bovendien kan je via de app snel naar het transactie-
overzicht van jouw vereniging. Wel zo handig om te controleren of jouw bestelling ertussen 
staat! 
Zet na het downloaden van de SponsorKliksapp  het pictogram op je homepage van je 
telefoon of tablet, dan weet je zeker dat je de volgende keer je vereniging niet vergeet 
GRATIS te sponsoren! 
 

Sinds we met SponsorKliks zijn begonnen loopt de teller gestaag op naar inmiddels 
bijna € 206,97  Misschien géén wereldbedrag maar wel een bedrag wat we 
“kosteloos” bij elkaar sparen. Het kost U niets en het vergt slechts een heel kleine 
moeite. 
 
Deze maand was even stilte voor de storm. Maar de feestdagen komen eraan!   

Doe dus uw FEESTAANKOPEN via:Sponsorkliks! 
 
  

SPONSOR THERMOMETER 
december 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9JQ6w&mc=CZ&s=5VXBoI&u=hXBJI&y=a&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9JMET&mc=CZ&s=5VXBoI&u=hXBJI&y=P&
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Afgelopen weken werden onze verkoopkanjers in het zonnetje gezet. Voor hun inzet werden ze 
op les beloond met hun cadeaubon. Het bedrag wat jullie voor Turnlust hebben opgehaald zal 
goed besteed worden. We wat zijn we trots op jullie! 

Dit zijn “bijna” alle  kinderen die de beloning voor het harde werken hebben ontvangen! 
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Kleuterinstuif 22 oktober 
Op de maandag van de herfstvakantie is het sinds een aantal jaar vaste prik; De kleuterinstuif. Uit 
heel Den Helder en daarbuiten weten de kleuters de Draaikolk te vinden om een paar uurtjes lek-
ker te bewegen. 
Om ongeveer kwart over 1 gingen de schuifdeuren open en kwamen de eerste kleuters nieuws-
gierig om het hoekje gluren wat er allemaal klaar stond. En even later was het zo ver, met hun 
diploma in de hand mochten de ruim 40 kleuters de grote gymzaal in. Na de officiële opening 

werden er groepjes gemaakt en kon het grote gymfeest beginnen.  
Net als voorgaande jaren hadden we de zaal in vier kleuren ver-
deeld. En bij iedere kleur kon je iets anders doen. Mikken: daar 
kon je jongleren, balgooien, voetballen enzovoort. Klimmen & ba-
lanceren een klimrek van rhönraderen, balanceren over de balk 
en de ballenbaan. Springen & rollen en we hadden weer een 
mooie hobbelbaan met de mat in de touwen; spannend!!   
Na een kwartier gymmen was er een korte pauze en werden er 
stukjes appel uitgedeeld. De appels werden dit jaar gesponsord 
door ESS (Eurest Support Services) en vakkundig in partjes ge-
sneden door de dames van de EHBO. Uiteraard stonden er weer 
bekers water klaar om de dorst te lessen; ook daar werd gretig 
gebruik van gemaakt.  
Na deze heerlijke versnapering gingen de groepjes naar de vol-
gende kleur om daar weer een kwartier te bewegen. En zo kwam 
iedereen bij elke kleur aan de beurt. Om 15.00 was het helaas al 
weer tijd om afscheid te nemen.  En aan de rode wangen te zien 
hebben de kinderen zich lekker uitgesloofd en het enorm naar 
hun zin gehad.  Volgend jaar weer!! 

Brenda Bosma 

Foto’s Ron van den Berg 
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Sportieve Sinterklaas 
 

Op 24 november was het weer zo ver. De Sint is in het land dus stond de hele Draaikolk in het 
teken van de Sportieve Sinterklaas. De sportzaal, soos en foyer stonden weer helemaal vol met 
sportieve uitdagingen en leuke spelletjes. Om 14.00 uur kwamen ruim 60 kinderen, veelal ver-
kleed als  Pietje of Sinterklaasje vol verwachting de sportzaal binnen.  
De groep werd in tweeën gesplitst; de ene groep begon in de sportzaal, waar de kinderen kon-
den laten zien dat ze net als een echte Piet konden bewegen:  klimmen, klauteren, glijden, sprin-
gen, werpen en mikken…  
De andere groep begon in de Soos/foyer; daar stonden allemaal spelletjes klaar; biljarten, sjoe-
len, een hockeyspel en natuurlijk ook klassiekers als blikgooien eierlopen en dergelijke.  
Van alle afdelingen van Turnlust waren er vrijwilligers actief om de kinderen bij de activiteiten te 
helpen.  
Tegen 3 uur werd de sfeer toch wat gespannen, wat was er aan de hand?? Dorst? Honger? Wa-
ren de kinderen al klaar met spelletjes van de 1e ronde? De kinderen werden allemaal naar de 
sportzaal gehaald en kregen daar een bekertje drinken en na het drinken was het tijd om wat 
sinterklaasliedjes te zingen. En ja hoor, net toen we  “Sinterklaasje kom maar binnen met je 
knecht” aan het zingen waren kwamen er twee vrolijke Pieten de gymzaal binnen huppelen, ge-

volgd door de enige echte Sinterklaas.  
De goedheiligman bleef de rest van de middag in de Draai-
kolk om de capriolen van de kinderen te bekijken. En de Pie-
ten deden gezellig met de kinderen mee, over de hindernis-
baan, op de skippybal en uiteraard werden er die middag 
een heleboel kruidnoten gegeten.  
Om 16.00 was het tijd om de Sint weer uit te zwaaien. En 
ook de kinderen gingen, met een heus pietendiploma en een 
lekkere traktatie weer naar huis.  Vol verwachting wat ze van 
de Sint dit jaar in de schoen zullen krijgen….  

Brenda Bosma 
 

*Na afloop van de middag toen de diploma’s werden uitgedeeld, zegt een meisje tegen haar 
moeder: ”Mama, heb ik nu mijn zwemdiploma?” 
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Zondag 21 oktober hebben we ons traditionele jaarlijks badminton toernooi gespeeld. Dit jaar 
hadden we 25 deelnemers en werd er weer volgens een strak militair schema gespeeld om rond 
de klok van 5 uur het toernooigedeelte af te kunnen sluiten. 
De wedstrijdleiding was in handen van Thom Goedhart 
 
De deelnemers gingen 8 keer het veld op waarvan er 4 mix en 4 dubbelwedstrijden moesten 

worden gespeeld. De 11 dames en 14 heren “knokten” op sportieve wijze weer 
voor ieder te behalen punt. Na een bijzonder enerverende middag spelen gaf 
de computer uiteindelijk uitsluitsel over de door iedereen behaalde resultaten. 
 
Bij de dames mocht Mirjam zich voor het eerst de sterkste noemen en bij de 
heren was de eer weggelegd voor Ronald. De hoofdprijzen werden door het lot 
toegewezen aan Ilona en Roy.  
 
Uiteraard was er dit jaar ook weer de uiterst geheime maaltijd. Deze keer werd 
deze nog net niet ingevlogen maar door Ropaja catering uit Alkmaar met de 

auto aangevoerd.  
Iedereen liet het zich goed smaken en “doggy-bags” bleken niet nodig want de schalen werden 
keurig leeg geschept. 
 
Uiteraard werd er na afloop nog lang nagepraat over het verloop van de middag onder het genot 
van een drankje.  
 
Heet van de pers: 
Er zijn plannen in de maak om komend voorjaar weer een open toernooi te gaan organiseren. 
Hoe, wat en wanneer moet nog worden bepaald, maar het begin is er! 
 

De toernooicommissie 

Foto’s Ron van den Berg  
en Ton Bosma 
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Koud of warm, het is toch nooit goed 
 
Even wat feiten op een rij om u meer inzicht te geven in de energie rekening van ons gebouw  
Als het in de lente maar even 18 graden of iets warmer is zitten we met zijn allen lekker op een 
terrasje te genieten, maar als het in ons gebouw 20 of 21 graden is vinden een aantal van ons dat 
ineens koud. Toch is er een gegronde reden om de verwarming niet hoger te zetten: geld! 
 
De Draaikolk is een gebouw van ruim 45 jaar oud, in die tijd werd er nog geen aandacht besteed 
aan isoleren. Daarnaast is de afdichting van het gebouw bijzonder slecht, als het buiten wat har-
der waait dan merken we dat binnen ook direct. 
Hierdoor verbruiken wij in De Draaikolk relatief veel gas voor het verwarmen van het gebouw. 
Jaarlijks betalen we ruim € 16.000,- aan gas. (en ook nog € 8.000 aan elektra)  
De verwarming één graad hoger zetten t.o.v. de huidige temperaturen kost ons op jaarbasis on-
geveer  €1.200 extra aan gas. En op één koude winterdag verstoken we net zo veel gas als een 
normaal gezin thuis in een heel jaar verbruikt. 
De prijzen voor energie stijgen ieder jaar verder en daarnaast heeft de overheid  besloten dat  de 
belasting op energie ook nog eens flink (extra) omhoog moet. Gebaseerd op ons huidige verbruik 
is de belastingverhoging op energie in 2019 voor de Draaikolk maar liefst € 2.500 (gas wordt flink 
duurder en elektra gaat iets in belasting omlaag) 
 
Er zijn gelukkig ook positieve dingen te melden. Der afgelopen jaren is geïnvesteerd in een bete-
re regeling voor de verwarming en worden ruimtes alleen verwarmd indien deze worden gebruikt. 
Een belangrijke bijdrage in de vermindering van het gasverbruik komt ook van de verplaatsing 
van de CV/boiler combinatie voor de kleedkamerverwarming en ons warme water.  
Ook wordt er gewerkt aan tochtafdichting van het gebouw, hoewel dat een lastig verhaal blijft 
door de constructie van ons gebouw. 
 
Ook op gebied van elektraverbruik zijn we bezig om het verbruik te verminderen. TL wordt zoveel 
mogelijk vervangen door LED. (overigens een door de overheid opgelegde verplichting) Deze 
winter wordt de Soos aangepakt, waarbij we ook direct zullen proberen het tochtprobleem te ver-
minderen. 
 
Al met al hebben we daarmee bereikt dat onze energierekening de afgelopen 4 jaar stabiel is ge-
bleven. De bereikte besparingen in het verbruik worden helaas telkens grotendeels teniet gedaan 
door de stijging van de belasting op energie. Hadden we dat niet gedaan dan stonden we er nu 
aanzienlijk slechter voor. Structureel verbruiken we straks zo’n 4000 m3 gas per jaar minder 
(goed voor een heel jaar verwarmen van 3 huizen) en ook ons elektraverbruik zal tussen de 4000 

4n 6000 kWh per jaar minder worden (het jaarverbruik van 2 
huishoudens)  
 
Dit alles doen we met een kleine ploeg mensen op iedere don-
derdagmorgen. We kunnen niet alles tegelijk, maar gestaag gaan 
wij voort met maatregelen die qua investering binnen enkele ja-
ren terug te verdienen zijn.  
 
Wees zuinig met energie, het is duurder dan u denkt! 

Henny Sandbrink 
 
 
 
 

Wordt vrijwilliger van  De Draaikolk! 
Je ziet: de verdiensten zijn lekker 

veel!!! 
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Turnlustfocus 
 
De afgelopen periode heeft de fotoclub niet stilgezeten. Met of 
zonder camera waren we  actief. We begonnen op 23 septem-
ber in Winkel. Daar was de jaarlijkse bloemcorso. Een prachtig 
evenement om te fotograferen. Jammer genoeg waren de 
weergoden ons niet goed gezind. Een kleine afvaardiging trot-
seerde de regenbuien. Des ondanks was het een belevenis 
met veel mooie plaatjes. 
We hopen dat we het volgend jaar met een grote delegatie en 
met mooi weer te kunnen genieten van de ze vorm van bloem-
schikkunst. 

 
Op zaterdag 27 oktober werd er van De Draaikolk de Herfstfair 
gehouden. De sportzaal was omgebouwd tot een marktplaats met 
verschillende kramen. Turnlustfocus had ook een mooie kraam 
ingericht voor promotie van de club. René had zijn fotostudio op-
gebouwd.. Hier konden portretfoto’s gemaakt worden. We stonden 
op een strategische plek bij de ingang van de zaal, zodat we ieder-
een aan konden spreken. De belangstelling voor deze fair was niet 
erg groot. Hierdoor hebben we geen nieuwe leden kunnen werven. 
 
 

De fotogalerij in de foyer  van ons clubgebouw is weer vernieuwd. Uit 
een inzending van 65 foto’s moest er een keu-
ze gemaakt worden. Dit keer bestond de jury 
uit 6 dames van de rollatorgroep van donder-
dagmorgen. Heel deskundig werden de foto’s 
bekeken en bekritiseerd. Na enig overleg kwam 
de uiteindelijke keuze tot stand. De keuze foto’s 
zullen een half jaar bij de ingang bewonderd 
kunnen worden. Dames hartelijk dank. 

  
 
Tijdens een van onze clubavonden hadden we de internationaal beken-
de fotograaf John van Helvert uitgenodigd om ons over zijn werk te ver-
tellen en ons tip en tops te geven over het maken van goede foto’s. Hij 
wordt regelmatig uitgezonden door ANWB-reizen, National Geographic, 
KLM, Elegance enz. John wist ons door zijn beelden en zijn verhaal-
trant ons te boeien, waardoor we weer geprikkeld werden tot betere 
resultaten.  
 
 
 

Op de laatste clubavond zijn we met de camera aan de gang ge-
weest. We hebben portretfoto’s gemaakt met een vast licht op-
stelling. De fotomodellen waren deze keer Amanda Vink en Lob-
ke Florussen. We hebben met veel plezier opnames gemaakt. 
We zullen ons in de toerkomst meer gaan verdiepen in het wer-
ken met deze lampen studio. Dames bedankt voor de samen-
werking. 
  
Ben je een man of vrouw die meer uit zijn of haar  fototoestel wilt halen kom eens langs. Je hoeft 
niet in het bezit te zijn van spiegelreflexcamera’s met allerlei lenzen. Er wordt ook gefotografeerd 
met compact camera's. 
  
 
Voor vragen kun je contact opnemen René Slikker of Ton Bosma 
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Agenda Gym activiteit plaats 

12 januari Plaatsingswedstrijden RR Sporthal Sportlaan   

19 januari Noord Nederlandse RR Draaikolk 

2 februari 1e onderlinge wedstrijd gym Draaikolk 

15 februari Ledenvergadering gym Draaikolk 

11 t/m 14 feb Presentatieweek Draaikolk/Vogelzand 

18 februari Sportieve Carnaval Draaikolk 

C.S.A.V. Turnlust gym  contributie 
NL70RABO01431.98.246  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
Dhr. H. de Wit,   E-mail: zijvandewit@gmail.com 

Contributie : 

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk        leiding 

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Amanda Vink,  

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Lobke Florussen,  

Dinsdag        17.30 - 18.30 Meisjes /jongens vanaf 6 jaar Kim van den Berg,  

18.30 - 19.30 Rhönrad turnen beginners Lobke Florussen,  

19.30 - 20.30 Rhönrad turnen gevorderden Lobke Florussen,  

Woensdag  
 
 
 
 
 
  

08.45 - 09.45 Conditietraining dames Janny Bosma 

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym Brenda Bosma 

16.00 - 17.00 Kleuters  Brenda Bosma 

17.00 - 18.00 Meisjes /jongens   6 - 9 jaar Amanda Vink  

18.00 - 19.00 Meisjes/jongens vanaf 10 jaar Amanda Vink  

 10.00 - 10.45 Nijntje beweegdiploma Brenda Bosma 

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining dames 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 

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.  

Seizoen 2018-2019 

Donderdag 
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Het kerstfeest van Jetje 
 
De belevenissen van een gewoon gezin rond Kerstmis.  
De dochter, Jetje, zorgt er voor dat niet alleen zijzelf het goed hebben. 
 
Sinterklaas zat alweer lang en breed in Spanje en Jetje had gisteren het allerlaatste speculaasje 
uit de koektrommel gegeten. Iedereen weet wat dat betekent: Kerstmis stond weer voor de deur. 
Toen ze 's avonds zaten te eten, vroeg Jetjes moeder: "Wat doen we met de feestdagen?" 
"Lekker eten natuurlijk," zei Jetjes vader. 

"Dat doen we toch elk jaar. Lekker eten en een lekkere fles wijn 
erbij." 
"En we nemen een grote kerstboom," zei Jetje. "De grootste die 
er is. En we hangen er gekleurde ballen in en de trekpop die ik 
gezaagd heb. En een heleboel kransjes. 
 En we nemen ook een stalletje met Jozef en Maria." 
"We zijn toch niet katholiek?" zei haar moeder. 
"Dat heeft er niets mee te maken," zei Jetje. "Iedereen mag een 
kerststalletje hebben." 
"Als je maar weet dat ik geen kerstgroep ga kopen," zei Jetjes 

moeder. "Die zijn vreselijk duur. Maak zelf maar een kerstgroep van klei. Per slot van rekening 
heb je boetseren op school." 
"Dat is een goed idee," zei Jetjes vader. "Dan maak ik er een kerststalletje bij, van boomschors." 
 
"Maar wat doen we verder?" vroeg Jetjes moeder. 
"Niks," antwoordde haar vader. "We eten lekker, we lezen een boek en we doen af en toe een 
spelletje. En 's ochtends na het kerstontbijt maken we een flinke wandeling om weer honger te 
krijgen." 
"Ik vind het maar niks," zei haar moeder. 
"Wat wil jij dan?" vroeg haar vader. 
"Iemand uitnodigen die geen gezelschap heeft en eenzaam is," zei haar moeder. 
"Waarom juist op Kerstmis?" 
"Daarom," zei haar moeder. "Jullie willen een kerstboom en lekker eten. En ik wil iemand uitnodi-
gen die eenzaam is." 
 
Jetje liep er een paar dagen over na te denken. Eigenlijk had haar moeder groot gelijk. Met 
Kerstmis moest je eenzame en hongerige mensen uitnodigen, dat hoorde zo. Ze kende er trou-
wens wel een paar. 
 
Maar eerst wilde ze een kerstgroepje maken. Haar 
vader timmerde een prachtige stal. De achterkant 
had hij gevlochten van net . Het dak was van boom-
schors en naast het lege kribbetje had Jetje een 
schemerlamp uit haar poppenhuis gezet. Dat was 
voor de gezelligheid. Met de beeldjes van klei werd 
het niks. Ze kon alleen maar van die stomme pruts-
poppetjes maken. Maar gelukkig moest de kleding-
zaak van Blokker een paar oude etalagepoppen 
kwijt. Die waren op de stoep gelegd, bij het groot-
vuil. Jetje nam ze mee en maakte er een prachtige 
kerstgroep van. Jozef zat op de fiets van haar moeder, haar pop Bertje was het kerstkindje. Dat 
zat in het zitje aan het stuur, en Maria zat achter op de bagagedrager. Maria had de blauwe bad-
jas van haar vader aan. 
De kerstgroep nam wel een beetje veel plaats in, daar in de voorkamer. Maar gelukkig was de 
kerststal van haar vader aan de kleine kant. Die paste op de schoorsteenmantel. 
 
 

(Vervolg op pagina 18) 
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Kerstmis brak aan. Ze aten een lekker kerstontbijt en maakten een flinke wandeling. Toen gingen 
ze gezellig bij de kerstgroep zitten en zongen een paar liedjes. En daarna werd het tijd om tafel te 
dekken voor het kerstdiner. "Zet er maar een bord bij," zei Jetjes moeder, "want ik heb mevrouw 
van Zevenhuizen uitgenodigd. Die zit altijd zo alleen op haar flatje." 
"Zet er nog maar een bord bij," zei Jetjes vader. "Ik heb meneer Bolk uitgenodigd. Zijn vrouw is 
pas overleden en zijn kinderen wonen allemaal in Australië." 
"Dat is heel lief van je," zei Jetjes moeder. 
 
Jetje wilde ook wat zeggen, maar op dat moment werd er gebeld. Voor de deur stonden twee be-
jaarden uit het tehuis schuin aan de overkant. "Kom maar binnen," riep Jetje stralend. "Mams, een 
verrassing. Kijk eens wie daar zijn!" Jetjes moeder kwam naar de deur. "Welkom..." wilde ze zeg-
gen, maar er werd opnieuw gebeld. Voor de deur stonden een Turkse meneer en mevrouw in 
prachtige feestkleren. Hun vier kinderen zagen er ook prachtig uit. Ze waren allemaal vol ver-
wachting. Daarnaast stond meneer Schepeling, de knorrige vrijgezel uit de Groenestraat. En 
daarnaast stond de nachtwaker, die 's nachts altijd de wacht hield in hun buurt. "Verrassing!" riep 
Jetje nog eens. "Allemaal eenzame mensen voor jou, mams." 
 
"Heel lief van je, Jetje," zei haar vader. "Heel lief dat je zo goed aan je moeder gedacht hebt." 
"Wat een verrassing, Jetje!" zei haar moeder. Maar ze fluisterde haar man in het oor: "Ik heb maar 
twee konijntjes in de pan zitten. Wat moeten we nou?" 
"Ik haal wel wat bij de Chinees," zei Jetjes vader. "Het is maar één keer per jaar Kerstmis." 

 
Bij de Chinees kreeg hij extra korting, 
omdat hij zoveel kocht. Hij nam meteen 
ook maar een kratje bier mee. Thuis 
moest een gedeelte van het gezelschap 
op de grond zitten, met het bord op 
schoot. En wegens plaatsgebrek moest 
de kerstgroep tijdelijk in de voortuin wor-
den gezet, waar hij veel bekijks trok. 
Toen gingen ze eten. 
 
Het werd vreselijk gezellig. De Turkse 

meneer maakte muziek op een   gitaar. Meneer Schepeling gaf raadsels op en mevrouw van Ze-
venhuizen maakte schaduwbeelden op de muur. "Een mens zou waarachtig vergeten dat het 
Kerstmis was," zei een van de bejaarden opgewekt. Begeleid door de Turkse meneer zongen ze 
met z'n allen 'De herdertjes lagen bij nachte...' 
 
 
Daarna deden de dames de vaat, terwijl de heren een kaartje legden. En Jet je mocht opblijven 
tot ze niet meer uit haar ogen kon kijken van de slaap. Eindelijk moesten de gasten weer naar 
huis toe. Toen ze vertrokken waren, werden Jozef en Maria gauw weer binnengehaald. Want het 
kan 's nachts al flink koud zijn in december 
 

(Vervolg van pagina 17) 
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel    tel: 0223-753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols    tel: 0223-628909 
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer   tel: 0223-641299 
Penningmeester  Mw. I v.d. Hert   tel: 0223-618691 

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.                  tel: 0223-533363 

Secretaris:  Dhr. A. van Deutekom            tel: 0223-619838 

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

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

Penningmeester: Dhr. C. Bolster           tel: 0223-756512 

Secretaris:  Mw. J v.d. Berg     tel: 0223-633126 

Lestijden: zie elders dit blad 

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

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

Secretaris:  Mw. B. Nijbroek     tel: 0626818218 

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. E A.M. Gortzak             tel  0223 630389 
2e secr. Mw. D. Krijns                       tel: 0223 64565 
Penningm. Mw. M.A.E.. Wildenburg       tel: 0223-642239 
Bestuurslid Mw. I.A. Vietje    tel: 0223-633522 
  Mw. J. van Dalen                  tel: 0223-860536 
   

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 € 6,50 per maand per persoon per afdeling en € 10,50 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 

wnd.  Voorzitter: Mw. J. A.G. Bosma    tel: 0223-625751 
Secretaris:          vacant 
Penningmeester:     Mw. M.A.E. Wildenburg       tel: 0223-642239   

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
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                   tel: 0223-644007 
Secretaris:             Dhr. T. Bosma                   tel: 0223-625751 

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

 

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 
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Open dagen Vitaal en fit 
In de week van 20 t/m 23 november organiseerde de afdeling Vitaal en Fit open lessen. 
Ieder lid had een uitnodigingskaartje meegekregen om te geven aan een bekende. Zo werd er 
geprobeerd om de groepen groot genoeg te houden. En de koffie was gratis na afloop van de 
lessen. En het heeft succes gehad. Een paar nieuwe leden hebben zich gemeld.  
Goed gedaan sporters! 
 
Uit eten 
Bijna alle groepen van Vitaal en fit  gaan met elkaar uit eten. Het is traditie geworden om het ka-
lenderjaar en het verenigingsjaar af te sluiten in een restaurant voor een lunch of een diner. 
Gezelligheid en vriendschap ontstaat in de sportzaal maar het gaat verder dan dat. Heel gezel-
lig! 
 
Zwangerschapsverlof 
Linda Gruijs is met zwangerschapsverlof gegaan.  Ze verwacht begin januari haar tweede kindje. 
Linda geeft les op de woensdagmiddag. We wensen haar veel succes met de laatste loodjes en 
een voorspoedige bevalling. En daarna veel geluk met twee kinderen. 
 
Jim Haverbusch is de vervanger. Hij heeft eerst een paar lessen meegelopen met Linda en sinds 
28 november staat hij alleen voor de groep. Hij is met open armen ontvangen. Jim, heel veel 
succes en vooral veel plezier in je lessen. 

 
Kerstvakantie 
De lessen stoppen twee weken. Van 24 december t/m 6 januari hebben we 
kerstvakantie. Daarna gaan we weer met frisse moed aan de slag. Ik wens alle leden een fijne 
vakantie en feestdagen. 
 
Janny Bosma 

Mijn naam is Jim Haverbusch, ik ben 19 jaar oud en woon in Hoorn. Vorig jaar 
heb ik mijn diploma behaald voor de opleiding sport en bewegen op niveau 4, 
momenteel werk ik bij de omring als bewegingsagoog. Mijn hobby is voetbal, 
dat doe Ik bij S.V. Always Forward in Hoorn. Ik speel daar in het tweede team. 
Ook doe ik graag leuke dingen met me vrienden en hou van gezelligheid!  
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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  


