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VOORWOORD 
 

De zwaarste stormen hebben we inmiddels gehad, zo lijkt het. De lente is zo 
te zien aan de kleurige krokussen en narcissen al begonnen. Fijn om te kun-
nen genieten van die kleurenpracht! 
 

In de eerste maanden van het jaar worden altijd de ledenvergaderingen van 
de afdelingen gepland. Volgend se statuten van onze vereniging moeten de 
afdelingen vooral verantwoording afleggen aan hun leden. Dit gaat dan over 
het beleid en de financiën. 
 

Tijdens de JAV (Jaarlijkse Algemene leden Vergadering) van de totale vereni-
ging CSAV Turnlust worden deze stukken van het algemeen bestuur gepre-
senteerd aan de leden.  
Ook worden dan de Sportbeker en de Verenigingsbeker uitgereikt aan leden 
die dit op sportief of vrijwilligers gebied hebben verdiend.  
Al met al een gezellige bijeenkomst, met een serieuze kant. 
 

Ik nodig u hierbij allemaal uit voor de JAV van Turnlust, gehouden op 
Datum:   vrijdag 20 maart 2020 
Aanvang:   19.30 uur 
Plaats:   De Draaikolk 
Inclusief:   koffie/thee en 2 andere drankjes 
 

In deze Turnlustscala vindt u naast een verslag van diverse activiteiten ook 
een voor een fitheidstest voor 60-plussers. Deze wordt georganiseerd door de 
afdeling Vitaal en fit op dinsdag 7 april. 
Het is niet alleen voor leden van Turnlust, dus neem je buurman, vriendin enz. 
mee. 
Maak er gebruik van!! 
 

Ik wens u veel plezier met uw sport en/of hobby bij Turnlust 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vriendelijke groeten 

Janny Bosma 
Vz. CSAV Turnlust 
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma   tel: 0223-62575 
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 6 april 2020 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Janny Bosma 
 
Ronald Goedhart 
Henny Sandbrink 
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Linda gruis 
Brenda Bosma 
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Journalisten hartelijk dank  
voor je bijdrage. 
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de C.S.A.V. Turnlust  
gehouden op vrijdag 22 maart 2019 in De Draaikolk te Den Helder. 
 
1.Opening 
 
De voorzitter mevr. J.A.G. Bosma-Karsijns opent de vergadering om 19.35 uur met het lezen van 
een gedichtje van Greet Brokerhof, getiteld: Dat geeft hoop, hetgeen zeer toepasselijk is voor een 
jaarvergadering. Daarna gaat de voorzitter ons voor in het gebed. 
 
De voorzitter geeft aan dat als je vrijwilligerswerk doet, je ook ervaart hoeveel plezier je andere 
mensen ermee geeft. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat hele groepen kunnen sporten of een ande-
re hobby uitoefenen. Je geeft leiding aan een afdeling of je int de contributie. Je maakt de 
nieuwsbrief voor je afdeling of je staat achter de bar. 
Maar net zoals in je persoonlijke leven, is het niet altíjd koek en ei. Soms zit het tegen, is er on-
enigheid of andere negatieve zaken. Je kunt dan je zin in je verenigingswerk verliezen.  Focus je 
dan op goede dingen. Blijf oog hebben voor de zon op je weg, en voor de kleine dingen die je ge-
lukkig maken, zodat je hoop houdt voor de toekomst. 
 
Hierna verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend en heet iedereen van harte welkom 
op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van C.S.A.V. Turnlust. 
 
In het bijzonder een welkom voor: 
 
De Ereleden:  
De heren A.A. van Nieuwkasteel, H.J. Tamboer, R. van de Laar en mevrouw  
F.W. Tesselaar 
 
De Leden van Verdienste:  
Mevrouw R. De Vries-Van Kempen en de heren T. Bosma, J.J. van der Linden en  
J. Clowting en R. Slikker. 
 
Helaas moeten wij ook vanavond stilstaan bij het heengaan van enkele van onze leden, die on-
langs zijn overleden:  
 
Mei 2018  de heer B. van Beusekom Lid afdeling Biljarten  
23 juni 2018 de heer H. Priveé  Lid afdeling Vitaal en Fit 
Juni 2018  de heer J. van Coevorden Lid afdeling Biljarten  
Juli 2018  de heer M. van Veen  Lid afdeling Biljarten   
22 oktober 2018 mevrouw R. Ruiten  Lid afdeling Vitaal en Fit 
December 2018 mevrouw W. Verdikt  Lid afdeling Vitaal en Fit 
2 januari 2019  De heer J. Bechler  Lid afdeling Badminton 
 
Staande gedenken wij hen. 
 
2.Mededelingen 
 
Afwezig met kennisgeving:  
 
Ereleden:  
De heer K. Jellema. 
 
Leden van verdienste:  
De heren S.K. de Boer, U. Kamminga en de dames J. van Schooneveld en  
H. Schram-Visser. 
 
Afdeling Turnlustfocus: 
De heer R. van den Berg. 
 

(Vervolg op pagina 6) 
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Stichting De Draaikolk en voorzitter afdeling badminton: 
De heer H. Sandbrink. 
 
Stichting De Draaikolk: 
De heer A. Hollander. 
 
Afdeling koersbal: 
Mevrouw T. Kwast. 
 
De voorzitter vraagt kort de aandacht voor de sponsoractie van de Rabobank.  
De oproep van de voorzitter is, als je lid bent van de Rabobank, je stem uit te brengen op de ver-
schillende inschrijvingen van de verenigingen en stichtingen. Hierbij wordt natuurlijk de wens uit-
gesproken, dat de maximale stemmen uitgebracht zullen worden voor Turnlust en de Draaikolk. 
 
De voorzitter geeft ook nog even aan dat de soos inmiddels geïsoleerd en helemaal opgeknapt is. 
Het scheelt qua temperatuur zo’n 4 tot 5 graden, dus minder stookkosten. 
 
3.Ingekomen stukken m.b.t. de JAV 
 
De secretaris mevrouw A.W. Winkelman-Pronk geeft aan dat geen post voor deze JAV  binnen-
gekomen is. 
  
De voorzitter vraagt om de toestemming voor álle afdelingen om hun contributie te verhogen in-
dien dat noodzakelijk is in het lopende jaar. Dit geldt ook voor de afdracht algemeen bestuur. Alle 
aanwezigen gaan hiermee akkoord.  
 
4.Notulen van de JAV d.d. 23 maart 2018  
 
De notulen worden zonder wijzigingen met applaus goedgekeurd, met dank aan de notulist de 
heer R. Goedhart.  
 
5.Jaarverslagen 
 
Alle jaarverslagen zijn in de ledenvergadering van de af-
delingen behandeld en  
goedgekeurd. Stichting De Draaikolk heeft er een specia-
le stichtingsvergadering met alle medewerkers voor uitge-
schreven, die dit jaar echter niet plaatsgevonden heeft. 
Een compliment voor de secretarissen van de afdelingen 
is hier dan ook op z’n plaats en dit wordt ondersteund met 
applaus. 
Vanavond komt alleen het verslag van het Hoofdbestuur 
van de C.S.A.V. Turnlust aan de orde.  Het jaarverslag is 
geschreven door mevrouw A.W. Winkelman-Pronk en ge-
publiceerd in de Turnlustscala, dus iedereen heeft ruimschoots de gelegenheid gehad om dit ver-
slag door te lezen. Ook staat het in het speciale jaarverslagboek dat ook is samengesteld door 
mevrouw A.W. Winkelman-Pronk. De voorzitter bedankt mevrouw Winkelman-Pronk voor het vele 
werk dat toch altijd weer verricht moet worden voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering, vooral 
om alle stukken bij de afdelingen vandaan te krijgen. Het verslag wordt, met dank aan mevrouw 
A.W. Winkelman-Pronk, goedgekeurd en ook ondersteund met applaus. 
 
De voorzitter geeft aan dat De Stichting De Draaikolk een afdeling is van C.S.A.V. Turnlust, maar 
een stichting heeft geen leden. Daarom zal het jaarverslag ook op deze JAV goedgekeurd moe-
ten worden. De voorzitter van Stichting De Draaikolk, de heer  
H. Sandbrink, heeft het jaarverslag samengesteld en ook dit jaarverslag is gepubliceerd in de 
Turnlustscala. Hierna wordt het verslag met applaus goedgekeurd en de heer Sandbrink wordt 
door de voorzitter bedankt voor het samenstellen van het verslag. 
 

(Vervolg van pagina 5) 
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6.Financiën 
 
De financiële verslagen van de afdelingen zijn ook op de eigen ledenvergaderingen behandeld en 
goedgekeurd. Deze verslagen worden bovendien in de hoofdbestuursvergadering van februari 
met alle voorzitters en penningmeesters besproken. De penningmeesters worden allen hartelijk 
bedankt voor het feit dat zij zo goed het huishoudboekje van de afdelingen beheren. De plannen 
voor het komende jaar zijn ook alweer gemaakt. De begrotingen zijn in november al goedgekeurd 
in het hoofdbestuur. Een hartelijk applaus voor de penningmeesters volgt. 
 
De voorzitter vraagt nog een speciaal applaus voor mevrouw A.W. Winkelman-Pronk, daar zij 
voor de totale vereniging de aanvraag voor de subsidie regelt en bij de gemeente de verantwoor-
ding van deze subsidie verzorgt.  
 
Financiële verslag van het Hoofdbestuur 

 
Mevrouw M. Wildenburg geeft een toelichting op de begroting en realisatie 
van het verslag van het jaar 2018. 
Als belangrijkste inkomsten, geeft mevrouw Wildenburg aan dat dit bijvoor-
beeld de Sponsoractie van de Rabobank, de bijdragen uit de afdelingen, de 
sportsubsidie, de Grote Clubactie en ook de opbrengst van de Sponsor-
Kliks. Hierna volgt een toelichting op de diverse posten van de uitgaven. Al 
met al een positief financieel resultaat voor het Hoofdbestuur. De voorzitter 
vraagt een applaus voor de werkzaamheden van mevrouw Wildenburg. 
 

Financiële verslag Stichting De Draaikolk 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer J.J. van der Linden, de penningmeester van de Stich-
ting De Draaikolk en hij zal een toelichting geven op het financiële overzicht van 2018 van de 
stichting. De heer Van der Linden geeft aan dat het resultaat van de exploitatie een positief resul-
taat laat zien. Er is een iets lagere opbrengst van de huur, er is een betere inkoop en meer ver-
koop. De heer Van der Linden geeft verder een toelichting op de uitgaven, die al met al wel min-
der zijn dan in 2017. De kosten van de niet geregistreerde koffie en thee is wederom meer dan 
vorig jaar en dat is frustrerend. Het is nog niet exact te achterhalen, waardoor dit nu ontstaat. Het 
uiteindelijke resultaat is dan wel een royaal bedrag, maar dat had niet zo geweest zonder de fi-
nanciële bijdragen van het aanspreken van de eigen reserve van De Draaikolk en de sponsoring 
door enkele afdelingen van Turnlust. De voorzitter bedankt de heer Van der Linden en zij vraagt 
een hartelijk applaus voor de heer J.J. van der Linden.  
 
7.Verslag kascontrolecommissie 
 
De financiële stukken over het jaar 2018 zijn gecontroleerd door de 
afdeling Biljarten, mevrouw I. van der Hert en de afdeling Badminton, 
de heer H. Sandbrink. 
  
Mevrouw I. van der Hert geeft aan dat de beide commissieleden de 
stukken gecontroleerd hebben en er geen onregelmatigheden gecon-
stateerd zijn. Mevrouw  
Van der Hert verzoekt de vergadering om het hoofdbestuur en de alge-
meen penningmeester in het bijzonder te déchargeren over het boek-
jaar 2018.  
Onder applaus wordt dit bevestigd.  
 
8.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 
In 2020 hebben volgens rooster de afdeling Badminton en de afdeling Vitaal en Fit zitting in deze 
commissie. De afdeling Turnlustfocus is reserve. 
 
9.Bestuursverkiezingen 

(Vervolg van pagina 6) 
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De voorzitter geeft aan dat er elk jaar bestuursleden zijn, die besluiten te stoppen met hun werk 
binnen de vereniging en hun functie beschikbaar stellen. Het is ook elk jaar weer spannend of er 
mensen worden gevonden om deze functies te vervullen. Dit jaar is was het rustig, slechts twee 
nieuwe en één aftredend bestuurslid.  
 
 
 
Allereerst verwelkomen we de nieuw te benoemen bestuursleden: 
 
Stichting De Draaikolk 
Mevrouw S. Groothof   : Secretaris 
 
Algemeen bestuur CSAV Turnlust 
De heer G. Winkelman   : Functionaris AVG 
 
Dan volgen de kandidaten van dit jaar die aftredend en herkiesbaar zijn: 
 
Dagelijks Bestuur 
Mevrouw M. Wildenburg  : Algemeen penningmeester 
 
Afdeling Koersbal 
Mevrouw W. Sperling   : Voorzitter 
 
Afdeling Gymnastiek 
Mevrouw J. van de Berg  : Secretaris 
De heer H. de Wit   : Penningmeester  
                                                          automatische incasso 
 
Afdeling Sjoelen 
Mevrouw M. Wildenberg  : Penningmeester 
 
Afdeling TurnlustFocus 
De heer T. Bosma   : Secretaris 
 
Afdeling Vitaal en Fit 
Mevrouw J. Bosma-Karsijns  : Voorzitter 
Mevrouw M. Wildenburg  : Penningmeester 
 
De voorzitter bedankt de herkiesbare leden voor de kandidaatstelling en met applaus worden zij 
benoemd. 
 
Dan volgen nu de mensen die aftredend zijn en niet herkiesbaar zijn: 
 
Afdeling Biljarten 
De heer A. van Tillo   : Algemeen bestuurslid 
 
De voorzitter bedankt het afgetreden bestuurslid voor zijn inzet en overhandigt een bloemetje en 
een cadeautje aan mevrouw Van der Hert, die zal zorgen dat hij het van haar ontvangt. 
 
 
 
 
10.Huldigingen 
 
De voorzitter geeft aan dat op de voorpagina van de Helderse krant elke dag een spreuk van Kla-
ver Giant Groep staat. Deze week stond er een keer: Zonder wrijving geen glans. En daar wil de 
voorzitter graag even iets over vertellen. 

(Vervolg van pagina 7) 
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Zij heeft een mooie metafoor gevonden in een schuursponsje. 
Een schuursponsje heeft een ruwe en een zachte kant. Iedereen die samenwerkt heeft als het 
ware een schuursponsje in handen. Met de ruwe kant kun je schuren. Dat betekent: de scherpe 
kantjes van een probleem afhalen, kritische vragen stellen of verschillen benoemen. Met de zach-
te kant kun je het oppervlak laten glanzen. Dit houdt in: complimenten geven, luisteren, overeen-
komsten benoemen en samenwerking door goed overleg. Beide kanten van een sponsje zijn be-
langrijk. Zonder eerst te schuren kom je niet tot glanzen. Elke kant moet wel gedoceerd gebruikt 
worden. Te veel schuren geeft krassen en kost veel tijd en energie en te veel glanzen zorgt voor 
zachte heelmeesters, zodat het resultaat niet optimaal is. Iedereen kan schuren en glanzen. De 
ene keer schuur je en de andere keer ben je meer aan het glanzen. Het klinkt misschien soft, 
maar hoe je met elkaar omgaat maakt het verschil in de dagelijkse praktijk van samenwerken. 
Zullen we het schuursponsje op de juiste manier gebruiken om een mooi glanzend resultaat bin-
nen Turnlust te krijgen en te houden? 
De voorzitter deelt aan ons allemaal een exemplaar van het schuursponsje uit om ons dit verhaal 
te herinneren.   
 
Verenigingsbeker 2018 
 
De verenigingsbeker wordt op voordracht van een afdeling, het hoofdbestuur of dagelijks bestuur 
toegekend aan een persoon, personen of groep die zich op bestuurlijk of organisatorisch gebied 
verdienstelijk heeft of hebben gemaakt in zijn/haar of hun afdeling, voor de totale vereniging of 
het verenigingsgebouw. 

 
Voor de verenigingsbeker 2018 is voorgedragen 
mevrouw I. Vietje-Huizing, bestuurslid van de afde-
ling Koersbal. 
 
Daar zij in het ziekenhuis ligt, heeft de voorzitter 
telefonisch contact met haar opgenomen. 
 
De voorzitter geeft aan dat in de aanbeveling staat 
dat zolang de koersbal bestaat zit ze in het bestuur 
van de Koersbal. Zij doet voor de club het volgen-
de: 
Ida verzorgt kaarten, bloemen of bloemstukken 
voor leden die zoveel jaar getrouwd zijn, of 
een jarige met een gedenkwaardige leeftijd en zie-

ken. Zij gaat het persoonlijk brengen (dus lief en leed). Zij hielp/helpt ook altijd mee met het orga-
niseren van wedstrijden en koersbaltoernooien en totaliseert de wekelijkse puntenlijsten enz.  
Wil je iets weten hoe het in elkaar zit, zij weet overal vanaf.  
De afdeling koersbal is heel trots op haar, dat blijkt wel uit het vorige. 
 
Onder applaus is de vergadering het er uiteraard mee eens dat mevrouw Vietje-Huizing de ver-
enigingsbeker 2018 krijgt en de voorzitter zal zorgen dat zij de beker, oorkonde en de bloemen 
ontvangt. 
 
Sportbeker 2018 
 
De sportbeker wordt op voordracht van een afdeling, het hoofdbestuur of dagelijks bestuur ter 
beschikking gesteld aan een persoon, personen of groep die een bijzondere prestatie heeft/
hebben geleverd op sportief gebied. 
 
Voor deze beker is/zijn dit jaar helaas geen lid/leden voorgedragen. 
 
Overige huldigingen 
 
25 jaar lid 
Mevrouw C. Hoeppe   : Afdeling biljarten 

(Vervolg van pagina 8) 
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De heer A. van den Heuvel  : Afdeling biljarten 
 
Zij ontvangen allen (indien aanwezig) het speldje en de bloemen uit handen van de voorzitter.  
 
40 jaar lid 
De heer U. Kamminga   : Afdeling biljarten 
De heer C. van der Heijden  : Afdeling biljarten 
 
Zij ontvangen beiden (indien aanwezig) het bordje en de bloemen uit handen van de voorzitter. 
 
50 jaar lid 
De heer R. van de Laar  : Erelid 
De heer H.J. Tamboer   : Erelid en lid van de afdeling koersbal 
 
Zij ontvangen beiden de bloemen uit handen van de voorzitter. 
 
11.Rondvraag  
De heer Tamboer vraagt waar hij de reserves van de afdeling terug 
kan vinden. Mevrouw Wildenburg geeft aan dat hier nog aan gewerkt 
wordt. Mevrouw Tesselaar vraagt of er op de jaarvergadering van Vi-
taal en Fit wel vermeld is dat er geld aan de Draaikolk ‘geschonken’ 
is. Dit is inderdaad aangegeven, aldus de voorzitter en de penning-
meester van het Dagelijks Bestuur. De heer Van der Linden geeft aan 
dat hij vergeten is te vermelden dat het hoofdbestuur ook nog een 
donatie heeft gedaan aan De Draaikolk voor de gasveerinstallatie van 
de baskets in de zaal. En ook nog ter aanvulling de mededeling dat 
mevrouw Wildenburg de kascontrole verricht heeft voor de Draaikolk. 
 
12.Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de mensen achter de bar en alle overige mensen die meegeholpen hebben 
om deze vergadering tot stand te brengen. Verder bedankt de voorzitter eenieder voor de aanwe-
zigheid en sluit de vergadering af met een gedichtje van Frits Dreubel, getiteld: Iets minder.  
 
De voorzitter bedankt iedereen nogmaals voor zijn of haar aanwezigheid en sluit om 20.45 uur de 
vergadering. 
 

R. Goedhart  
Notulist. 

(Vervolg van pagina 9) 
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Jaarverslag hoofdbestuur 2019 
 

Het is de afgelopen jaren een goede gewoonte ge-

worden om het nieuwe jaar binnen onze vereniging 

te starten met de competitie trio sjoelen. Als de win-

naars zijn gehuldigd heffen we met elkaar het glas 

op het nieuwe jaar dat voor ons ligt. 

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in 

maart is de verenigingsbeker uitgereikt aan mevrouw 

Ida Vietje van de afdeling koersbal. Sinds de oprich-

ting van deze afdeling verzorgt zij een attentie voor 

lief en leed. Voor de sportbeker waren dit jaar geen 

kandidaten voorgedragen. 

Op de ledenvergadering is de heer Gerrit Winkelman 

benoemd als AVG-functionaris. 

De komende jaren zal hij de uitvoering van de AVG bij CSAV Turnlust verder gaan invullen. 

 

Met de ontvangen sportsubsidie van de gemeente Den Helder ontplooien we allerlei activiteiten 

voor de leden en voor niet-leden. Verder worden de cursussen voor de instructie, scheidrechters 

en (bestuurs)leden hiervan bekostigt. De huur van de diverse ruimten wordt hier deels van be-

taald en als laatste dragen wij vanuit de vereniging bij aan stichting De Draaikolk voor het onder-

houd van ons verenigingsgebouw aan de Dollardlaan. Ieder jaar worden gespecificeerde versla-

gen naar de gemeente Den Helder gestuurd om verantwoording over de ontvangen gelden af te 

leggen. 

 

Leiding van de afdelingen gymnastiek en vitaal en fit 

en de vrijwilligers van de bar hebben het afgelopen 

jaar de (herhaling)cursus EHBO/AED en BHV ge-

volgd. De cursisten worden in 1 dag bijgeschoold op 

de voornoemde onderdelen zodat hun kennis en vaar-

digheden opgefrist zijn. 

 

In oktober mochten we wederom de jaarlijkse kader-

dag organiseren. Een mooi evenement om elkaar op 

een andere manier te ontmoeten dan op de wekelijkse 

trainingen, clubavonden of vergaderingen. Het thema 

van het afgelopen jaar was: ontmoeten is verbinden. 

Deze dag werd afgesloten met een gezamenlijke 

maaltijd. 

 

Afgelopen jaar hebben we meegedaan aan de clubkascampagne welke is opgezet door de Rabo-

bank. De leden van deze bank mogen hun stem uitbrengen op verenigingen en clubs die bij deze 

bank zijn aangesloten. Elke stem levert een bedrag op voor de gekozen vereniging of club. 

Verder zijn wij aangesloten bij sponsorkliks. Aangesloten verenigingen kunnen hun leden motive-

ren om hun aankopen op internet via sponsorkliks te doen. Als dat gebeurt ontvangt de vereni-

ging hiervoor geld. Per jaar levert dat een leuk bedrag op. 

In het najaar hebben de leden 858 loten verkocht voor de grote Clubactie. Wat een fantastisch 

resultaat. Vooral de leden van de afdeling gymnastiek hebben heel goed hun best gedaan.  

 
(Vervolg op pagina 12) 
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Voor het 5e jaar op rij kwam Sinterklaas persoonlijk langs op de Sportieve Sinterklaas. Welge-

teld 76 kinderen kwamen op dit spektakel af en heb-

ben zich deze middag kunnen vermaken met sport en 

spel. De hele Draaikolk was omgetoverd tot een 

speelparadijs. Na afloop kregen alle kinderen een pie-

tendiploma en een klein presentje mee naar huis. 

 

CSAV Turnlust heeft afgelopen jaar diverse malen de 

media bereikt met aankondigingen van diverse wed-

strijden en activiteiten. Het verenigingsblad Turnlust-

scala komt 5 maal per jaar uit en wordt zowel op pa-

pier als digitaal verspreid onder de leden en overige 

belangstellenden. 

 

De afdelingen hebben eigen activiteiten georganiseerd in de vorm van wedstrijden, demonstra-

ties, open lessen enzovoort of hebben deelgenomen aan kampioenschappen. Het dagelijks be-

stuur ontving hiervoor uitnodigingen en probeert hier aandacht aan te besteden door deze acti-

viteiten te bezoeken. 

 

Op de valreep naar het nieuwe jaar bereikte ons het droeve bericht dat mevrouw Maria van 

Breda-Lips op 25 december is overleden. Zij was lid van verdienste. 

 

Afgelopen jaar heeft het hoofdbestuur 5 maal vergaderd en het dagelijks bestuur 8 maal. 

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

 

Voorzitter  : mevr. J.A.G. Bosma-Karsijns 

Secretaris  : mevr. A. W. Winkelman-Pronk 

Penningmeester : mevr. M.A.E. Wildenburg 

 

 

Helma Winkelman 

Algemeen secretaris 

(Vervolg van pagina 11) 

De Draaikolk, bijna 50 jaar 
 
Dit wordt mijn laatste bijdrage als voorzitter van De Draaikolk, 12 
februari heb ik het stokje doorgegeven aan Sandy Groothof. Mis-
schien dat ik nog eens een technisch stukje schrijf, op dat gebied 
staat ons vast nog e.e.a. te wachten. 

 
Enkele maanden terug zijn we als bestuur van De Draaikolk een commissie gestart die tot doel 
heeft in de aanloop naar 50 jaar De Draaikolk te kijken wat we moeten doen om het gebouw 
duurzamer en toekomstbestendig te maken. Ik kan u vertellen dat het nog een hele opgave zal 
worden! 
 
Zowel het duurzamer maken als toekomstbestendig vergen behoorlijke financiële investeringen 
en moeten dus wel op enigerlei wijze “terugverdiend” worden. Voor verduurzamen kan je er aan 
rekenen. Als 1.000 m3 gas per jaar bespaard wordt komt dat overeen met €750,- en als er 1.000 
kWh aan elektra bespaard wordt scheelt dat ca €180,- per jaar. Jaarlijks verbruiken we nu nog 

(Vervolg op pagina 13) 
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16.000 m3 gas en ruim 36.000 kWh elektra, dus hier liggen kansen.  
Moderniseren is lastiger in een vakje te stoppen. Moderniseren is niet oude dingen vervangen 
door dezelfde of soortgelijke nieuwe, maar het gaat ook om te voldoen aan de eisen van deze 
tijd en de uitstraling van het gebouw. Daar kan je lang over discussiëren maar waar wil je naar 
toe en hoe moet je het “resultaat” meten? 
 
We dachten dat met onze LED verlichting op elektra gebied de kleine investeringen wel te heb-
ben uitgevoerd, maar een scan met een deskundige heeft toch weer wat mogelijkheden opgele-
verd. Waar uitvoerbaar zijn we deze nu aan het toepassen. Voor het besparen van gas moeten 
we echt meer gaan isoleren. Natuurlijk, deuren dicht na passage etc. levert ook wat op maar dat 
zijn niet de dingen die het echte verschil gaan maken.  
 
De commissie bestaat uit onze bestuursleden, maar iedereen die denkt een 
nuttige bijdrage te kunnen doen mag deelnemen. Ook hangt er de ideeënbus 
waar u uw bijdrage kunt deponeren. Inmiddels zijn er al best wat opties die 
we aan het uitwerken zijn. Uiteindelijk komt het er op neer dat het geld de 
beperkende factor zal worden. Geldstromen genereren zoals sponsoring of 
éénmalige bijdragen en het betrekken van onze gebruikers kan onze moge-
lijkheden oprekken. Meer geld betekent gewoon meer kunnen doen. 
 
Tipje van de sluier? We zijn inmiddels al redelijk gevorderd met het plan het 
dak van de sportzaal te voorzien van zonnepanelen. Als dat lukt zal het een 
flinke investering zijn, maar met 5 tot 7 jaar kan deze volledig terugverdiend zijn. 
 
Heeft u al een beeld hoe De Draaikolk er op 13 oktober 2023 er uit moet zien? Daar moeten we 
vandaag al samen naar toe werken. 

Henny Sandbrink 

(Vervolg van pagina 12) 

nijntje beweegdiploma’s  
 

Op 30 januari was het weer feest in de gymzaal op donderdag! Na maanden oefenen met sprin-
gen, klimmen, rollen, schommelen en zwaaien mochten de kinderen van de nijntje-groepen ein-
delijk voor hun diploma gymmen. 
 
Alle beweeg onderdelen waren uitgezet in de gymzaal, de kinderen mochten aan hun ouders 
laten zien wat ze allemaal hadden geleerd.  En na een half uurtje lekker bewegen was het tijd 
voor de uitreiking van de diploma’s: Een voor een werden de kinderen op het blok getild en kre-
gen ze hun diploma uitgereikt.  
We vinden het erg gezellig dat een aantal kinderen blijft nog een ronde meedoen voor het vol-
gende diploma.  
Het was weer een erg feestelijke dag!\       Brenda Bosma 
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Koersbal nieuws 
 
Dat is lang geleden dat ik de moed had om weer eens de pen op te pakken en iets te schrijven 
over het wel en wee van onze koersbal afdeling, 
Dat is niet altijd even eenvoudig, zoek iets leuks of iets nieuws, 
Helaas blijven de ballen zwart of geel en als je goed gooit, koersen ze mooi over de mat,. 
Ook de matten zijn nog steeds groen. 
Dus de inspiratie om iets te schrijven gaat niet zo makkelijk. 
 
Maar ik had buiten de voorzitster koersbal gerekend: 
 

” Lex, pak de pen en schrijf iets over de gezellige middag van vrijdag 17 januari “. 
 
Tja, wie voert een bevel van de afd.voorzitster niet uit. Ik niet, vandaar dit stukje! 
 
Ik vond het een heel goed initiatief van het afd. bestuur.                                  
    
Eind december 2019 gingen wij met Kerstvakantie en na de jaarwisseling kwamen wij elkaar op 
vrijdag 10 januari weer tegen in de Draaikolk. 
 Dat was gauw even handje schudden en de eerste ballen van 2020 rolden alweer over de mat,  
 
Na afloop kregen van de afd.voorzitter de uitnodiging voor 17 januari. De bedoeling was om die 
vrijdagmiddag de halve middag te· koersen, om daarna gezellig bijeen te gaan zitten met een hap-
je en drankje. Niet te vergeten de inleidende toespraak met een toost op het komende jaar. 
 En zo gebeurde het ook, “HARTSTIKKE” gezellig. 
 Er zijn, volgens mij ook een paar foto’s gemaakt. waarschijnlijk worden die door  de redactie inge-
voerd.( dank daarvoor) 
 Een praatje ,een drankje en een hapje : het maakt de tongen los! 
 Nogmaals, het was een goed plan, geen verplichte moetjes. 
  
Gewoon gezellig en voor herhaling vatbaar!! 
 

   Lex van Nieuwkasteel 
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Noord-Nederlandse kampioenschappen Rhönradturnen  
 
Op 18 januari was het zover de eerste wedstrijd voor de leden van de Rhönradgroep. 
Deze wedstrijd werd gehouden in  
de Draaikolk en werd georganiseerd door Turnlust. 
61 deelnemers van 5 verenigingen uit Noord-Holland, Friesland en Groningen lieten hun oefenin-
gen zien aan de jury en er werd geturnd in 3 onderdelen: rechtuit, spiralen en sprong. 
 
De deelnemers hadden veel publiek meegenomen en de tribune was daarom gezellig gevuld.  
Het was een sportieve en gezellige wedstrijd voor de ni-
veaus 10 t/m 5. 
Voor Turnlust waren er 15 deelnemers. 
De deelnemers hebben hun oefeningen laten zien en er 
zijn ook meerdere medailles behaald.  
Alle vrijwilligers bedankt voor jullie hulp en graag tot vol-
gend jaar. 
 
Uitslagen: 
 
Niveau 10 2001 t/m 2009  
Berit Medina Sauri       24,85 punten 1ste prijs 
Kyara van Wijk            23,80 punten 4de plaats 
Tamara Muntjewerff    22,55 punten 5de plaats 
 
Niveau 10 2010 t/m 2013 
Juune Benschap         22,45 punten 6de plaats 
 
Niveau 9  
Fenke van de Reep    22,00 punten  5de plaats 
Mika Jansen                21,70 punten 7de plaats 
Loveth Kadulu             21,60 punten  8ste plaats  
Kim de Man                 21,45 punten  9de plaats 
Ashley Kooi                 20,75 punten 10de plaats 
 
Niveau 8 2003 t/m 2007 
Sara van de Reep       21,20 punten 1ste prijs 
Havilah Wasisua         20,75 punten  2de prijs 
Rianne Tuithof            20,75 punten  2de prijs  
 
Niveau 8 2008 t/m 2012 
Nelleke Hickmann       23,30 punten 1ste prijs  
Kayleigh Witteveen     20,55 punten 5de plaats 
 
Niveau 6  
Nora Fried                  20,10 punten 4de plaats 
 

 
Lobke Florussen  

 
 

 

mika 

loveth 

kim 
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Inpressie van de NoordNederlandse 

Foto’s Ron van den Berg 



 

                                                                                    17                                                jaargang 18  nr.3 februari 2020 

Onderlinge wedstrijden 1 
 
zaterdag 8 februari werd er weer de eerste onderlinge gymwedstrijd gehouden van dit seizoen.  
Er hadden zich maar liefst 39 kinderen opgegeven voor deze wedstrijd, echt fantastisch.  
we begonnen natuurlijk met een warming up en daarna de opmars. De middag werd geopend 
door de wedstrijdleider Saskia van de Tooren. De juryleden werden welkom geheten en bekend 
gemaakt, bij sprong Ton Bosma, bij vloer Brenda Bosma bij de balk Janny Bosma en bij de brug 
Joby van de Tooren. Na het openingswoord kon de wedstrijd beginnen.  
Iedereen had de afgelopen periode weer goed geoefend en tijdens het inturnen werd er hier en 
daar nog extra aanwijzingen gegeven door de trainsters.  We gingen van start met de jongens 
aan de ringen. Daarna konden alle deelnemers laten zien wat zij wat ze hadden geleerd of verbe-
terd.   
Nadat iedereen zijn oefening had laten zien op vloer, brug, balk en sprong, werd de wedstrijd-
vloer omgebouwd en werd de airtumbling neergezet. Alle aanwezige kinderen mochten zich hier-
op uitleven. Ondertussen kon de telcommissie onder leiding van Natascha Wanders zich bezig 
houden met het ordenen van de punten en het schrijven van alle diploma’s. Eindelijk was het dan 
zover de nummers één, twee en drie van de diverse categorieën waren duidelijk en de diploma’s 
waren geschreven. Na het bedanken van diverse mensen, werden de winnaars van deze dag 
bekend gemaakt. 
Ook was de hulp van de toestelploeg onmisbaar deze dag. Onder toeziend oog van de trainers 
werden alle zware toestellen neergezet voor de wedstrijd, de pauze en na afloop het opruimen. 
 De winnaars van deze dag waren:   
 
Jongens: 
1e plaats: Tim Bruggen  40.10 punten 
2e plaats: Finn Bijl   39.00 punten 
3e plaats: Wesley Theuns  36.10 punten 
  
Niveau 5 
1e plaats: Cato Bakkum  31.40 punten 
2e plaats: Celeste Vink  31.20 punten 
3e plaats: Fenna Theuns  29.60 punten 
 
Niveau 4 (1) 
1e plaats: Manou Kemper  32.60 punten 
2e plaats: Esmee Ramp  32.40 punten 
3e plaats: Chloë Blijs   31.80 punten 
 
Niveau 4 (2) 
1e plaats: Lisa van Dillen  34.90 punten 
2e plaats: Puck Bakkum  34.20 punten 
3e plaats: Saar de Jager  32.80 punten 
 
Niveau 3 (1) 
1e plaats: Michelle Wanders       33.70 punten 
2e plaats: Myrthe van der Hoek 32.60 punten 
3e plaats: Lara-Jayne Teterissa 32.20 punten 
 
Niveau 3 (2) 
1e plaats: Nora Fien Dee  33.20 punten 
2e plaats: Chanel Egberts  32.50 punten 
3e plaats: Maud Visser   32.20 punten 
 
Niveau 2 
1e plaats: Femke Brouwers  34.40 punten 
2e plaats: Raphaela Alting  34.20 punten 
3e plaats: Myrthe de Wit  33.70 punten 

Jolande van den Berg 
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Sportieve Carnaval 
 
Op maandag 17 februari 2020 werd weer de Sportieve Carnaval georganiseerd in De Draaikolk,  
meer dan 60 kinderen zich voor deze feestelijke dag opgegeven. 
Met behulp van verschillende vrijwilligers hadden we de zaal in 4 vakken opgedeeld: Mikken, 
Springen, Klimmen en Rollen. 
 
Om 13:45 gingen de deuren voor de verklede kinderen open en namen ze plaats op de grond 
voor de tribune. 
Na het openingswoord van Kim van den Berg was het tijd om de kinderen te verdelen over de 4 
onderdelen. 
Elke ronde duurde 15 minuten waarna de kinderen een appeltje kregen, na een korte pauze wer-
den ze door 1 van de begeleiders naar het volgende onderdeel gebracht. 
Als de kinderen alle 4 de onderdelen hadden voltooid kregen ze een diploma met stickers erop 
met welke onderdelen ze hadden volbracht. 
 
De Sportieve Carnaval was om 15:45 afgelopen en alle kinderen en begeleiders die aanwezig 

waren gingen moe en voldaan naar huis. 

Kim van den Berg  
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                    Beste SponsorKlikker, 
 

De tijd van vakanties reserveren komt er weer aan. Het gebeurt tegenwoordig veel 
digitaal. Vaak laten we ons eten brengen via de bekende sites. Ook cadeaus be-
stellen doe je bij je favoriete webshop. 
Vaak vergeet je het via Sponsorkliks te doen. 
Jammer voor de club, want je kunt deze bestelling niet terugdraaien! Op deze 
manier loopt Turnlust veel sponsorgeld mis. 
 

Nieuw! 
Je kunt nu direct via Sponsorkliks in loggen en 
je aankopen doen. 
Je moet daarvoor enkele makkelijke handelin-
gen uitvoeren; en wel: 
 
 
1. Ga  naar Google en log in op 
www:sponsorkliks.com.   
Je komt dan op de   homepagina.  

2. Je vult in dat je CSAV turnlust 
den helder wilt sponsoren. 
3. Je klikt op de knop: webwin-
kels. 
 

4. je kiest je favoriete webwinkel. 
Je houdt je linker muisknop vast en trek de knop naar de bladwij-
zer balk. 
 
Daar komt dan een klein rondje te staan. Dit moet je even veran-

deren! 
 
5. de klikt er met je rechter muisknop op en je zit het volgende uitrolmenu. En klikt 
op: bewerken. 
6. Je vult nu de naam van de gekozen webwinkel in en zet er dan SK(sponsorkliks) 
achter. Dit doe met al jouw webwinkels. 
 
Als je dit allemaal gedaan hebt, zie bij de homepagina van Google, zodra je die op 
start alle bestelknoppen bovenaan staan. Als nu op de bestelknop klikt kom je 
rechtstreeks (via Sponsorkliks) op de website van de winkel uit. Nu krijgt de vereni-
ging automatie de sponsoring van de winkel. 
 
Zo kunnen we meer geld ophalen dan de laatste tijd. We hebben nu sinds het be-
gin van onze sponsoractie al € 358,28 ontvangen. 
 

Doe u best en installeren maar!!!! 
 

 In de komende koude maanden krijgen we weer zin om op vakantie te gaan.  Doe 

dus uw online VAKANTIEAANKOPEN en BOEKINGEN via:Sponsorklik knop-
pen. Dank jullie allemaal!! 
 
  

SPONSOR THERMOMETER 
Februari  



 

                                                                                    20                                                jaargang 18  nr.3 februari 2020 

 
Rhonradturnen in Naaldwijk 
 
De Rhönradgroep kreeg een uitnodiging om mee te doen aan een wedstrijd van de Nationale 
Rhönradbeleving in Naaldwijk, deze werd gehouden op 1 februari. 
Super leuk maar ook best ver, daarom hebben we 4 meiden gevraagd om mee te gaan en samen 
deze wedstrijd te proberen. Gelukkig was het een middagwedstrijd en konden we om 12 uur in de 
auto stappen. In de sporthal hebben we nog naar de oefeningen van de ronde ervoor kunnen kij-
ken en daarna kon de warming up beginnen.  
 
Het eerste onderdeel was sprong, de deelnemers mochten een paar keer inspringen en daarna 
kregen ze een cijfer van de jury. We hebben mooie sprongen gezien en dit werd beloond. 
 
Als tweede kwam rechtuit weer even inturnen en daarna voor de jury,  
Kayleigh heeft geoefend op een nieuw onderdeel de borstwaartsom buiklig, het was even span-
nend maar tijdens de wedstrijd lukte het. Sara deed dezelfde oefening als 18 januari, maar nu veel 
strakker,  waardoor ze meer punten verdiende. Voor Havilah ging rechtuit niet helemaal volgens 
plan maar na een foutje halverwege ging ze dapper door en maakte haar oefening keurig af. Nelle-
ke deed voor het eerst een hele vrije vlucht. 
 
Het laatste onderdeel was spiralen, bij niveau 8 moeten de deelnemers 2 rondjes zonder hulp van 
een trainer blijven draaien. De deelnemers deden dit allemaal en lieten verschillende houdingen 
zien zoals een ligsteun, parallelstand en met de handen aan de bovengreep. De oefening word af-
gesloten met een ondersprong en een kleine spiraal.  
 
Nu werd het spannend, we wisten dat er 2 groepen gemaakt werden voor niveau 8 maar niet wie in 
welke groep zat. Maar de deelnemers hebben het hartstikke goed gedaan! 
 
Nelleke ging naar huis met 3 gouden en 1 zilveren medaille in de categorie niveau 8 pupil en 
jeugd. In dezelfde categorie mocht Kayleigh 2 zilveren medailles in ontvangst nemen. Voor niveau 
8 junior en senior stonden Sara en Havilah op het podium, voor Sara 2 zilveren medailles en voor 
Havilah 1 zilveren medaille voor het onderdeel spiralen.  
 
We zijn trots op onze Turnlustmeiden. 

Lobke Florussen 
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In de kerstvakantie had Den Helder weer een publiekstrekker. Van heinde en ver kwamen men-
sen om het Helder Licht te bekijken. Op 7 locaties waren gebouwen in de spotlights gezet. Na-
tuurlijk zijn de leden van Turnlustfocus individueel en in groepjes op pad geweest om dit alles op 
de gevoelige plaat te zetten. De resultaten hebben we tijdens de clubavond van januari bekeken. 
Hier volgen enkele Helder Licht foto’s te bewonderen. 

 
 
 

 
 
De fotowand in De Draaikolk is ook weer  vernieuwd. Onze leden hadden 7 van hun mooiste fo-
to’s ingestuurd. Er was een onafhankelijke “Turnlust” jury gevraagd om uit een inzending van 63 
opnames te beoordelen. Ronald Goedhart (afd. Badminton) en zijn vrouw Ilona waren bereid om 
deze klus te klaren. Ze kwamen tot de volgende keuze: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben je de 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 

Ed Zieren Lisette Hollander 

Simone van Steijn 

Ed Zieren Lisette Hollander René Slikker 

Ron van den Berg 

Ton Bosma Trudy Scheffer 
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Onze badminton afdeling vaart in relatief rustig water. We doen ons spelletje, houden onze acti-
viteiten zoals toernooien en soms loopt er iemand een blessure op. Veel spannender is het niet. 
Toch zijn er wel degelijk veranderingen.  
Dit jaar introduceren wij het flexibel lidmaatschap. 
 
Mensen willen steeds meer vrijheid en daarom soms liever niet meer op een vast moment spor-
ten. Het flexibel lidmaatschap voorziet naar onze mening in deze behoefte. 
Het grote verschil met het normale lidmaatschap is dat het lid zelf kan bepalen op welk speelmo-
ment hij/zij gaat spelen in een week. Dit speelmoment is flexibel en kan iedere week weer op 
een ander moment zijn. De keuze is iedere keer per week, het 
lid kan niet de momenten “opsparen” en bijvoorbeeld 1 week 
niet en de week daarop 2 keer komen spelen. 
Wel is het flexibel lidmaatschap iets duurder dan het normale 
lidmaatschap, u betaalt dus iets extra voor deze “vrijheid”. 
Het flexibel lidmaatschap is € 10,50 per maand (€ 63, per half-
jaar en €126,- per jaar) 
Een flexibel lidmaatschap voor 2 momenten per week is 1,5* 
€10,50 = € 15,75 per maand. 
 
Onze jaarvergadering is inmiddels achter de rug. Daar hebben wij een nieuwe secretaris geko-
zen. Johan Scholten vervangt Anton van Deutekom omdat Anton is gestopt met badminton van-
wege drukke werkzaamheden.  
 
Ook zijn de data voor onze activiteiten dit jaar vastgesteld. Dit voorjaar houden wij een open 
badminton toernooi op zaterdag 21 maart en de BBQ staat gepland op 16 mei (bij voldoende 
deelname). Het clubtoernooi houden we op zaterdag 31 oktober, uiteraard met catering. Zet de-
ze data vast in uw agenda! 
 

Henny Sandbrink 

De president en de schoenmaker 
  
Het was koortstachtig druk in het dorp. De inwoners waren de straten aan het versieren. Er was 
zelfs een straatveger bezig. Onbegonnen werk overigens, want in het gevolg van de straatveger 
liepen behalve kinderen ook varkens, geiten, kippen en honden. De dorpelingen wilden een goe-
de beurt maken; overal hingen spandoeken: ”Het volk groet de geliefde president!” 
Eindelijk kwam aan het eind van de middag een stoet auto’s de dorpsstraat binnenrijden. De pre-
sident stapte uit, net in zijn gevolg een grote groep deftige dikbuikige heren. De president kwam 
persoonlijk kijken hoe het ging met het volksonderwijs. Hij zou de plechtige afsluiting van de ba-
siscursus bijwonen. De dorpsschool zat stampvol mensen. Over een grote tafel hing de vlag van 
de republiek. Een enorme bos bloemen maakte het extra feestelijk. Diverse dorpsautoriteiten 
spraken de president toe, zoals dat hoort; weinig zeggen met veel woorden. 
Tot slot mocht ook een van de afgestudeerde cursisten iets zeggen. 
“Mijnheer de president, het mooiste dat ik op deze cursus heb geleerd is dat u en ik gelijk zijn. U 
bent een mens, ik ben dat ook. U moet een goede president zijn en ik een goede schoenmaker. 
Als ik geen goede schoenmaker ben, kunt u niet goed lo-
pen en geen goede president zijn. Daarom zijn u en ik 
evenveel waard.”  
Er volgde een handgeklap. Het gevolg van de president 
schuifelde onrustig heen en weer. De president glimlachte 
diplomatiek als altijd en ging daarna een standbeeld ont-
hullen zoals het draaiboek voorschreef. De volgende mor-
gen zette de schoenmaker zich al vroeg met veel plezier 
aan zijn werk. Nu wist hij wat hij deed en wat hij waard 
was! 
Uit: onderstroom 
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Fitheidstest voor 60-plussers. 
 

Op 7april organiseert de afdeling Vitaal en Fit een fitheidstest voor 60-plussers. 
Hiervoor worden alle leden van Turnlust in die leeftijdscategorie uitgenodigd. Er is ruimte genoeg 
m ook niet-leden te vragen zich te laten testen op hun fitheid. 
 
Wat wordt er getest? 
Begonnen wordt met een vragenlijst om eventuele risico’s in 
beeld te brengen. Daarna wordt de bloeddruk gemeten door 
een doktersassistente en het bloedsuikergehalte wordt vast-
gesteld door medewerkers van het thuiszorgteam van Om-
ring. Er is een arts aanwezig voor advies en indien nodig 
een consult. 
 
Als het medische gedeelte geweest is, komen de echte testonderdelen aan bod. Er zijn oefenin-
gen voor reactievermogen, arm- en beenkracht, balans, enz.  Na afloop wordt alles digitaal ver-
werkt en krijgen de deelnemers advies. 

 
De test duurt ongeveer 3 kwartier. 
We zijn er van 9.00 – 12.00 uur. 
De koffie staat klaar. 

Janny Bosma 

Hallo beste turnlustscala lezers, 
 
Per 1 Maart zal ik helaas het lesgeven aan de Fit en Vitaal groep op woensdagmiddag niet meer 
voortzetten. 
Wat heb ik onwijs genoten van de afgelopen 4 jaar!  Gezellige, betrokken en vooral enthousiaste 
deelnemers die ik iedere week heb mogen lesgeven. 
 
De etentjes die wij 2 keer per jaar als groep hebben mogen maken vind ik onwijs bijzonder. Jullie 
hebben van de afgelopen 4 jaar een feestje gemaakt en daar kijk ik dan ook vol liefde op terug.   
 
Via deze weg wil ik een ieder die betrokken is bij Turnlust en 
met name bij Fit en Vitaal bedanken voor de fijne samenwer-
king. 
 
Deelnemers van de fit en vitaal, onwijs bedankt voor jullie inzet 
en enthousiasme, hopelijk tot ziens! 
 
Liefs en sportieve groet, 
Linda Gruijs  
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Agenda Gym activiteit plaats 

7 maart Districtskampioenschap RR 
 

Sporthal Sportlaan  

18 april 2
e
 onderlinge wedstrijd gym Draaikolk  

20 t/m 24 april presentatieweek Alle zalen 

13 juni Onderlinge wedstrijd RR   Draaikolk 

8-9-10-11 juni Avondvierdaagse Den Helder Draaikolk 

20 juni Peuters en kleuters diploma gym Draaikolk  

20 juni 3
e
 onderlinge wedstrijd gym Draaikolk 

22 t/m 26 juni presentatieweek Alle zalen 

26 juni Sluiting lessen  

C.S.A.V. Turnlust gym contributie 
NL70RABO01431.98.246  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
Dhr. H. de Wit, penningmeester-contibutie@turnlust.com of  
0223-646826 

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  

Donderdag  10.00 - 10.45 Nijntje beweegdiploma 1 Brenda Bosma 

   16.00  - 16.45 Nijntje beweegdiploma 2 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  € 9.00 
Gymnastiek vanaf 16 jaar €11,00 
  
Extra activiteit (per uur)  € 7,50 

Twee leden per gezin betalen de volle contributie. Elk volgend gezinslid betaalt de halve contributie.  
Bij het vaststellen van de reductie wordt uitgegaan van de volgorde in leeftijd van oud naar jong.  

Seizoen 2019-2020 
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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  

Verschijningsdata Turnlustscala 
 
Kopij:     Uitgave  

 
4 april        
30 mei                  

  
2020 
2020 

 
18 april   
13 juni         

 
2020 
2020 
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Voorzitter:  vakant 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols     
Secretaris :   Dhr. H.J de Boer    
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 

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

Secretaris:            Dhr. A. van Deutekom             
  

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

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

Penningmeester: Dhr. C. Bolster  

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

Lestijden: zie elders dit blad 

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

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg 

Secretaris:  Mw. B. Nijbroek 

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

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

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

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

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

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg          

 

Theorieavond in het Sport– en Zalencentrum “De Draaikolk”:  

laatste woensdag van de maand 19.30– 22.00 uur.  Praktijkmiddag in overleg. 

Contributie: €5,00 per maand  
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