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VOORWOORD 
 

Eindelijk lijkt het erop dat we toch nog een winter krijgen, maar een witte Kerst zit er niet in,  
denk ik. 
In de afgelopen periode is er weer veel gebeurd bij Turnlust. 
 
We hebben Lilyan Lensen bereid gevonden om onze Vertrouwenscontactpersoon te worden. 
Elders in dit blad stelt zij zichzelf aan u voor. 
 
- De afdeling koersbal bestaat 25 jaar en dat is gevierd met een gezellig feestje op 11 november. 
- De kleuterinstuif van de afdeling gymnastiek was een grolt succes! Ongeveer 50 kleuters gin   
   gen met rode wangen en een brede lach na afloop weer naar huis. 
- De afdelingen badminton en biljarten kijken ook met plezier terug op hun wedstrijddagen. 
- En tot slot noem ik de Sportieve Sinterklaas. Met zo’n 80 kinderen en 25 medewerkers hebben    
  we een hele leuke middag gehad. 
 
Van alle activiteiten kunt u een verslag lezen in deze Turnlustscala. 
Heerlijk, zo’n actieve vereniging!! 
 
Nog even en dan is het Kerst en de bijbehorende kerstvakantie. Als alle materialen op tijd gele-
verd worden, zal er weer een stuk verbouwd worden in De Draaikolk. Òf de kachel voor de 
sportzaal wordt eindelijk geleverd en kan dan geplaatst worden. Er wordt hard gewerkt om  
De Draaikolk duurzaam en warm te houden. 
 
Ik wil alle leden uitnodigen voor de 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Zaterdag 7 januari 2023  

Aanvang 19.30 uur 
Meld je even aan, dan weten we hoeveel champagne we moeten inslaan.  
(zie achterkant van deze Turnlustscala) 
 
Ik wens u allemaal warme en liefdevolle Kerstdagen met Gods zegen toe. Geniet ervan. .. 
En ik wens u ook een inspirerend, gezond en sportief 2023. Fijne jaarwisseling. 
 

Een jaar vol lichtpuntjes 
Klein geluk al is het maar voor even 

Een jaar vol mooie momenten 
Om samen te beleven 

Moge alle lichtpuntjes tesaam 
De mooiste Sterrenhemel geven. 

 
 

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@dedraaikolk.com   
 

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  18 februari 2023 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Nico Angevare 
Sandy Groothof 
 
  
  

Journalisten hartelijk dank  
voor je bijdrage. 
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 Bedankt! 
Met je deelname aan de loterij van de 
Grote Clubactie steun je het Nederlandse verenigingsleven! 
 
De Grote Clubactie 2022 is bijna ten einde. Dit jaar hebben de leden van de gehele vereniging 
1538 loten verkocht. Helaas kon bij 25 loten geen incasso plaatsvinden omdat het bankreke-
ningnummer onvolledig was en 44 loten zijn om diverse administratieve redenen niet geïncas-
seerd. Voor de hoogte van de cadeaubonnen wordt evengoed het aantal verkochte loten aange-
houden. 
 
Voor het eerst zijn 2 superloten voor onze vereniging verkocht. Bij een superlot koopt iemand 50 
loten in 1x. Via de QR-code zijn 345 loten verkocht, via de eenmalige machtiging 824 loten en 
voor de papieren loten staat de teller op 200. Alles bij elkaar maakt dat er in totaal 1469 loten 
zijn verkocht. Wat een enorm succes!!! 
 
Komende weken ontvangen de leden hun cadeaubon. Degenen die meer dan 25 loten hebben 
verkocht ontvangen ook nog een leuke attentie van de Grote Club Actie. In de volgende Turn-
lustscala staan de foto`s van de uitreiking van 
de cadeuabonnen en het overzicht van de na-
men die een cadeaubon hebben ontvangen. 
 
Alle lotenverkopers en lotenkopers wederom 
bedankt voor jullie geweldige inzet!!  
 
De trekking is op 9 december. 
 

Helma Winkelman 

DANK JULLIE WEL!! 
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Kleuterinstuif 
 
Op 15 oktober was het eindelijk weer zover; de kleuterinstuif werd weer georganiseerd. En zoals 
altijd was het weer spannend.. zouden er wel kinderen komen? Het is natuurlijk herfstvakantie, 
dus wie weet zijn de kleuters van Den Helder wel een weekje weg. Maar gelukkig. Al ruim voor de 
inschrijftafel open was kwamen de eerste kleuters al 
binnen en al gauw zaten ruim 50 kleuters te wachten 
tot ze de zaal in mochten.  
Er was weer van alles klaargezet in de gymzaal van 
de Draaikolk. Een klim-klauterbaan met een grote mat 
in de touwen, een balanceerbaan waar je over de balk 
en een ladder kon gaan , een baan met gooien en 
mikken en nog veel meer.  
 

 
 
 
 
 
 
Na de uitleg over de verschillende beweegbanen 
mochten de kinderen naar hun eerste baan. Na 
een kwartier hadden we steeds een korte pauze 
en kregen de kinderen een stukje appel van de 
juffen en meesters. Daarna gingen we wisselen 
van baan en mochten ze daar een kwartier hun 
gang gaan. En na de vierde ronde kregen de kin-
deren hun diploma en was er nog een kwartiertje 

over om het leukste onderdeel nog eens te doen.  
 
 
Het was weer als vanouds een ontzettend leuke middag. Dank aan iedereen die geholpen heeft. 
We doen het volgend jaar gewoon weer! 
 
Brenda Bosma 
 

Lekker een kopje koffie drinken 
in De Draaikolk? 
 

 PINNEN  JA GRAAG 

Foto’s René Slikker 
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Badminton toernooi 
 
Op zaterdag 29 oktober werd het bijna traditionele jaarlijkse toernooi voor de eigen leden gehou-
den in de Draaikolk. Omdat er meer vrouwelijke dan mannelijke leden (samen 20 personen) zich 
hadden ingeschreven werd er bij de loting niet gelet op het geslacht.  
Een van de deelnemers sprak dan ook van een genderneutraal toernooi, geheel in lijn met de tijd-
geest, en wellicht het eerste in de geschiedenis van onze afdeling.  
 
Van 13.00 tot 17.00 uur werd met veel enthousiasme en inzet gespeeld op 4 velden. Na de laat-
ste partijen gaf de computer, bediend door Henny, als eindresultaat dat Carla onze beste toer-
nooispeler 2022 is. Proficiat! 
 

De sportieve middag werd afgesloten met een buffet 
en een drankje in een gezellige ambiance.  
De enige schaduw op de geslaagde dag was de bles-
sure van Dieneke. In het ziekenhuis bleek een breuk in 
haar voet en pols. We hopen dat ze spoedig zal her-
stellen en wensen haar veel sterkte bij het revalideren. 
 
In juli van dit jaar meldde Jaap van Dijk zich af in ver-
band met een slechte lichamelijke conditie. Zijn ge-
zondheid liet hem in de steek. Helaas trad er geen ver-
betering op, in tegendeel. Na diverse opnames is hij 
eind september overleden in het ziekenhuis in Hoorn. 

Jaap is op maandag 3 oktober begraven in Soest. Een delegatie van de afdeling was daarbij aan-
wezig.  
Jaap speelde op de woensdag- en vrijdagmorgen met veel enthousiasme. Zijn instelling, sportief, 
opgewekt en heel sociaal in de omgang, was inspirerend. Het was altijd een genoegen om met 
hem te badmintonnen. In 2018 ontving Jaap van het bestuur van Turnlust de sportbeker van het 
jaar 2017 als blijk van waardering voor zijn bijzonder sportieve prestatie. 
Wij missen hem zeer.  
 
Het 50 jarig bestaan van onze afdeling hebben we het afgelopen jaar in verband met Corona niet 
kunnen vieren. Op zaterdag 18 maart 2023 hopen dat alsnog te doen. In een kleine groep wor-
den plannen gemaakt voor de invulling van een sportieve en recreatieve middag in De Draaikolk 
voor leden en oud leden. Noteer deze dag alvast in uw agenda. 
 
Johan Scholten 
 
 

Koersbalnieuws 
De afdeling koersbal heeft een drukke periode achter de rug. 
Op dinsdag 17 oktober hebben we onze club kampioenschap gehouden.  
Na een spannende strijd op de mat werd mevrouw Nel de Vreugd was de beste speler. Zij ver-
overde de wisselbeker met 30 punten.  

De tweede plaats is werd veroverd door Mevrouw 
Jannie van Dalen met 27 punten .  
Mevrouw Ida Vietje behaalde de bronzen plak met 21 
punten. 
 
Het hoogtepunt van deze maand was de viering van 
het 25 jarig jubileum. 
Op vrijdag 11 november werd ons feest gevierd door 
alle leden met of zonder hun partner. 
Ze werden verwelkomd met een kop koffie met een 
jubileum tompouche. 

(Vervolg op pagina 7) 
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Na het welkomstwoord van de voorzitter Wil Sperling en de algemeen 
voorzitter Janny Bosma begonnen de feestgangers aan een circuit van 6 
Oud Hollandse spellen. Met veel enthousiasme , plezier werd er ge-

speeld.  
De beste spelers groep ont-
vingen van Ida Vietje een zak 
met geld. 
 
Na nog wat nagenieten met 
een hapje en drankje konden 
we aanschuiven aan een 
goed verzorgd koud en warm 
buffet. Dit was verzorgd door 
het personeel van De Draai-
kolk. Nadat iedereen heerlijk had gegeten, werden de 
Draaikolk medewerkers bedankt met een luid applaus. 

Het jaar is bijna ten einde, daarom is onze laatste speelmiddag is op 16 december,  
We beginnen weer in het nieuwe jaar op 6 januari.  
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023. 

 
Ida Vietje  

 
 
 

 
 

(Vervolg van pagina 6) 

  
Vertrouwenscontactpersoon 
 
Hallo, ik ben Lilyan Lensen, ben sinds deze zomer vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij 

Turnlust.  
Ik zal mij even voorstellen. 
Ik ben 62 jaar en woon sinds 25 jaar in Julianadorp.  
Ik hou erg van bewegen in de buitenlucht (wandelen, fietsen). Een 
andere, nog grotere hobby is muziek maken. Ik speel al ruim 50 jaar 
saxofoon, en sinds een paar jaar worstel ik op de cello. 
Sinds ruim een jaar ben ik lid van Turnlust. Ik zit in de conditietraining 
groep van Janny op de woensdagochtend. Toen Janny vroeg of er 
iemand vertrouwenscontactpersoon wilde zijn, leek mij dat een mooie 
uitdaging. Graag wil ik wat betekenen voor de club. Vanuit mijn werk als 

jeugdarts (consultatiebureau en schoolarts) heb ik ruime ervaring in het voeren van 
vertrouwelijke gesprekken.  
Grensoverschrijdend gedrag (in welke vorm dan ook) is tegenwoordig veel in het nieuws. Denk 
aan The Voice, maar ook in de sportwereld. Ik wil mij inzetten om te voorkomen dat dit ook bij 
onze vereniging voorkomt. En als het tóch gebeurt, om de betrokkenen en/of de melder bij te 
staan om een oplossing te zoeken. Je kunt contact met mij opnemen via mailadres via Turnlust 
Op de website van de vereniging zal ik wat dieper ingaan op de functie van een 
vertrouwenscontactpersoon (VCP) en waarvoor je bij de VCP terecht kan. 
 

Foto’s Ton Bosma 
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De actieve rollatorgymgroep 
 
De rollatorgymgroep is niet groot, maar het is wel een hechte groep. 
Samen zijn we de afgelopen periode 2 keer op pad geweest in een poging wat nieuwe leden bij 
de groep te krijgen. 
 
Op dinsdag 4 oktober zijn we naar de Kampanje gegaan om een demonstratie te geven tijdens 

de 55+ beurs. We kregen veel waardering van de toeschou-
wers. 
 
Vrijdag 4 november zijn we met z’n allen gaan lunchen in De 
Groene Vecht. Daarna was er een demo-les afgesproken 
voor de bewoners en buren van dit zorgcentrum. 
Alle mensen die in de zaal waren deden naar hartenlust mee 
met de bal-oefeningen en de andere onderdelen. Het was 
een heel gezellige middag.  
 
 
Weet u iemand die met een rollator loopt, stel hem of haar 

eens voor om een keer te komen kijken op dinsdag van 10.00 – 11.00 uur in De Draaikolk. Bewe-
gen tot op[ hoge leeftijd is belangrijk. Rust roest. 
 
Janny Bosma 

Nieuwe voorzitter Gymnastiek 
 
Mijn naam is Marloes Bernabela-Celie Ik ben getrouwd met Julio Bernabela en 
wij hebben samen 2 kinderen Quinten en Thymen. 
 
Thymen turnt op de dinsdag groep. Toen Janny de oproep deed voor het voorzit-
terschap was mijn eerste gedachte; daar heb ik het veel te druk voor. 
Maar naarmate de wedstrijd vorderde begon het steeds meer te kriebelen 
(waarschijnlijk ook omdat ik vroeger zelf op turnen heb gezeten) . Ik ben na de 
wedstrijd met Janny in gesprek gegaan. 
 

Ik heb inmiddels een aantal vergaderingen bijgewoond en zal uiteindelijk de taken van Janny over 
gaan nemen. 
 
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als medewerkster binnendienst bij Warnars Makelaardij. 
Echte hobby's heb ik niet, maar ik vind het vooral erg fijn om tijd door te brengen met familie en 
vrienden. 
 
Groeten Marloes  

Sportieve Sinterklaas  
26 november 2022 
 
Om 2 uur stond er een lange rij kinderen met hun ouders te wachten tot 
de sportzaal open ging Vol verwachting klopte hun hart….. 
Er waren ongeveer 80 kinderen naar De Draaikolk gekomen voor de 
Sportieve Sinterklaas. Het sport- en spelevenement van Turnlust. 
En niet alleen de kinderen stonden in afwachting van de start, ook de 25 
medewerkers wilden graag beginnen! 
De groep werd in twee delen veerdeeld. De ene helft bleef  in de 
sportzaal, de andere helft begon in de foyer en de soos. Met heel veel 
enthousiasme werd er gestart. Er was ook zoveel te doen: klimmen op de 

(Vervolg op pagina 9) 
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Pietenbanen, rollen op de mattenbaan, speerwerpen, springen op het 
hemelbed, skippyballen, sjoelen, blikgooien, jongleren, laddergolf en nog 
veel meer. 
Na een uur was eer een korte pauze. Met rode wangen werd er water 
gedronken en wat pepernoten verorberd.  
En toen kwam Sinterklaas binnen, met een 6-tal Pieten. Sint was heel 
enthousiast over zoveel sportiviteit en nadat we hem toegezongen 
hadden, gingen de kinderen weer verder met hun programma. 
Sinterklaas en de Pieten deden zoveel mogelijk mee. Sint ging zelfs van 
de glijbaan. 
Om 4 uur was het tijd om het diploma en wat lekkers op te halen en blij 
weer naar huis te gaan.  
Alles was heel snel weer opgeruimd en iedereen die erbij was heeft een 
hele leuke en gezellige middag gehad. 
Ik wil alle medewerkers heel hartelijk bedanken!! Fijn dat jullie er waren!! 
Het was een mooie reclame voor Turnlust 

 
Janny Bosma 

(Vervolg van pagina 8) 

Foto’s Ron van den Berg 
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EEN WITTE KERST 
 door Godfried Bomans 
  
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren.  
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die 
daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, 
maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over 
drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed 
uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er 
tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om 
binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken 
elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen be-
dremmeld binnen. 
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." 
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken el-
kaar warm aan. 
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " we moeten ook 
beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." 
 
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar ner-
gens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het 

in een stal. En toen begonnen ze te eten, want 
nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld. 
 
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daar-
in had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al 
die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je den-
ken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De 
man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer 
op zijn bord. 
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet 
los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. 

 
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook 
schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten 
te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en 
toen werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op 
Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur 
hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd 
gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens 
even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat."  
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar 
zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw 
naast zich, die zwanger was. 
 
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand 
meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een 
witte Kerst.  
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even 
niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich 

over die dingen kunnen 
heen zetten. Het werd 
nog een heel prettig 
Kerstfeest, het was in 
jaren niet zo echt ge-
weest. Het bleef sneeu-
wen, de hele nacht door 
en zelfs het kind werd 
opnieuw in een schuur 
geboren.  
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In de zomervakantie hadden we de opdracht om foto’s te maken van architectuur. Iedereen ging 
individueel op zoek naar mooie bouwwerken. Deze werden besproken tijdens de eerste bijeen-
komst van de fotoclub. De resultaten waren verrassend. Oude en moderne bouwwerken kwamen 
voorbij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afgelopen maand was uiterst geschikt voor prachtige plaatjes. Prachtige verkleuringen van de 
bomen om ons heen. Op de grond stonden talloze paddenstoelen en bladeren en noten. Hiervan 
smullen de fotografen. Velen van ons zijn speciaal hiervoor Nederland ingetrokken. Wat de vol-
gende mooie opnames opleverde.                                Ton Bosma 

Foto Ton Bosma 

Foto Simone van Steijn 
Foto René Slikker 

Foto Lisette den Hollander 

Foto Trudy Scheffer 
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C.S.A.V. Turnlust gym  contributie 
NL70RABO01431.98.246  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
mw. J. van den Berg: 0652353156  of                                      
e-mail: penningmeester-contibutiegym@turnlust.com  

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.  

Biertje drinken in De Draaikolk? 

 JA PINNEN 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 08.30 – 09.30 Conditietraining Janny Bosma 

  09.30 – 10.30 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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  Patatje kopen 
In De Draaikolk? 

    PINNEN 

 JA GRAAG 

 
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  
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Voorzitter:  vakant 
2e voorzitter         
Secretaris :   Dhr.  P. Geertse    
Penningmeester  Mw. I v.d. 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;             

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

Secretaris:            Dhr. J. Scholten       
  

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandagmiddag volwassenen  : 14.00 - 15.30 uur  
Maandagavond volwassenen  : 20.30 - 22.00 uur 
Dinsdagavond volwassenen  : 20.30 - 22.30 uur 
Woensdagmorgen volwassenen : 10.30 - 12.00 uur 
Vrijdagavond volwassenen  : 20.00 - 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 

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 over te maken op NL89RABO019886084 t..n.v.   

CSAV ”Turnlust” Sjoelen o.v..v. penningmeester 

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    Rollatorgym   
Dinsdagmiddag   14.00-15.00 uur    Beweeglessen 60+      
Woensdagmiddag   14.00-15.00 uur    Beweeglessen 60+      
Vrijdagmiddag   14.00-15.00 uur    Beweeglessen 60+     
Donderdagmorgen   09.00-10.00 uur   Beweeglessen 60+     

Contributie: €12.00 per maand over te maken op NL89RABO019886084 t.n.v.  

CSAV ”Turnlust” Vitaal en Fit o.v.v. penningmeester 
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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 

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 over te maken op  NL89RABO019886084 t.n.v.  

CSAV ”Turnlust” Koersbal o.o.v. penningmeester 
 
CSAV ”Turnlust” – afd. Koersbal, Den Helder  o.v.v. contributie 

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  NL89RABO019886084  t.n.v.  CSAV ”Turnlust”  

Turnlustfocus o.o.v. penningmeester 

Vitaal en Fit 
 
De leden van afdeling Vitaal en Fit zijn na de vakantie op andere tijden gaan sporten. 
Dit was wel even wennen ,vooral de donderdag ochtend om 9.00 uur beginnen . 
 
Toch heeft iedereen uiteindelijk hier positief op gereageerd. 
De lessen worden nu ook voorzien van nieuwe oefeningen ,met dank aan de cursus die Janny 
hier voor gevolgd heeft. 
Zo blijft het elke week weer een uitdaging om te zien wat ons nu weer te wachten staat. 
Maar het enthousiasme is er daar door niet minder 
door. 
 
Sommige groepen hebben al een  gezamenlijke lunch 
gepland . 
Dit benadrukt ook het sociale aspect van onze afdeling 
 
Zo hoopt de afdeling ook in 2023 een mogelijkheid te 
bieden om in een ontspannen en gezellige omgeving 
voor mensen op leeftijd in conditie te blijven . 
Wij wensen dan ook iedereen fijne feestdagen en al-
vast een gezond en voorspoedig 2023 toe. 
 
Nico Angevare 
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Draaikolknieuws 
 
En heeft de voorzitter van De Draaikolk nog wat te melden in deze Turnlustscala? 
Ik zou natuurlijk kunnen beginnen met een opsomming van al die leuke en gezellige activiteiten 
die we het afgelopen jaar weer binnen hebben gehad, maar daar waren jullie grotendeels alle-
maal bij. 
Heerlijk weer dat we dit jaar gewoon hebben kunnen draaien na 2 beperkte jaren. 
Naast de vereniging Turnlust zijn ook alle andere activiteiten weer goed op gang gekomen en 
kunnen we straks het nieuwe jaar ingaan met een goed gevoel. 
Nog een paar weekjes te gaan voor we officieel het jaar gaan afronden. Dit mag weer een gewel-
dige feestmaand worden met familie, vrienden en kennissen. 
De Draaikolk zal dan ook 2 weekjes de deuren sluiten, zodat we met zijn allen het nieuwe jaar 
weer goed kunnen starten. 
 

En hoe goed gaan we dat dan doen? 
Hopelijk heel snel een stukje warmer en geïsoleerder. Er zijn 
wat zaken daarvoor uitgezet en deze worden op zeer korte ter-
mijn opgepakt. We hebben het dan over dubbele beglazing in 
de hal naar de kleedkamers, isoleren van een groot deel pla-
fond foyer en isoleren van de buitenmuren d.m.v. spouwmuur-
isolatie. Een flinke opsteker in ons verduurzamingstraject en 
daarmee hopen we uiteraard ook weer een stukje kosten te 
reduceren in het alom bekende energieverhaal. 

En dan is het straks echt 2023, het jaar waar we al geruime tijd over praten, het jaar dat we ons 
jubileum mogen vieren. 
 
Genoeg in de planning met activiteiten van de vereniging, maar ook door andere gebruikers en/of 
door de stichting zelf georganiseerd. We gaan dit zo spoedig mogelijk uitgebreid communiceren 
via flyers, maar ook op de facebook pagina van De Draaikolk en op de website. Hou deze dus in 
de gaten. 
 
En nog steeds kunnen wij hierin extra handjes gebruiken. Dit hoeft niet dagelijks, wekelijks of 
zelfs maandelijks. Ziet u straks iets voorbij komen waarbij u ons wilt assisteren, dan mag u hier-
over altijd contact opnemen.  
Voor nu wensen wij namens het bestuur van De Draaikolk u allen fantastische feestdagen, een 
goed en gezond uiteinde en een 2023 waarin we elkaar weer veel 
mogen ontmoeten. 
 

Sandy Groothof 
Voorzitter De Draaikolk 

Opgeven bij Helma Winkelman: gl.winkelman@quicknet.nl 


