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VOORWOORD 

 
Het weer actief worden na de pandemie voelt als de lente. Uit de donkere grond komen voorzichtig 
prachtige kleuren tevoorschijn. Een nieuw begin van leven. Laten we ervan genieten. 
Turnlust is weer opgestart! Alle afdelingen hebben hun normale trainingsuren weer in gebruik genomen. 
En niet te vergeten, De Draaikolk mag ook weer gewoon open. Fijn om nog even een kopje thee of koffie 
of een biertje te nemen na de training! 
 
Langzamerhand komen er ook weer activiteiten in de agenda. 
 
Alle afdelingen hebben inmiddels hun ledenvergaderingen gehouden. Ik nodig u van harte uit voor de  
 

Jaarlijkse Algemene ledenVergadering van CSAV Turnlust 
Vrijdag 18 maart 2021 

Aanvang 19.30 
De Draaikolk 

Ik hoop velen van u dan te ontmoeten. 
 
Van harte aanbevolen: U helpt de vereniging financieel door twee gratis sponsormethoden. 
Sponsorkliks  

- Ga naar Sponsorkliks.nl  

- Zoek CSAV Turnlust Den Helder 

- Zoek je favoriete winkel op.  

- Als je daarop klikt, kom je op de gewone website van die digitale winkel terecht en kun 

je je bestelling doen, zoals altijd. 

- Dat is alles 

Vomar klantenkaart 

- Haal een Vomar klantenkaart in de winkel òf activeer kaart die je al hebt. 

- Naast de punten die je voor jezelf spaart, kun je gratis Turnlust sponsoren. 

- Ga naar de website van de Vomar en kies Turnlust als sponsordoel.  

- De activeercode is: TUJUL2021 

 
Ik wens u veel plezier met uw sport/hobby bij CSAV Turnlust. 
 
Hartelijke groeten, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vriendelijke groeten 
Janny Bosma 

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

Draaikolk: www.dedraaikolk.com 
Webmaster: Frans Oorschot. 
 
CSAV Turnlust: www.turnlust.com   
Webmaster: Marina Wildenburg 
Informatie en verslagen kunt u sturen naar: mwildenburg@quicknet.nl 
 

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s:  Bij de redacteur voor 5 april 2022 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Journalisten hartelijk dank  
voor je bijdrage. 

  Patatje kopen? 

    PINNEN 
  JA GRAAG 
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Jaarverslag hoofdbestuur 2021 
 

Wederom is een verenigingsjaar van CSAV Turnlust afgesloten en voor het 2e jaar op rij is het 
een onzeker en vreemd jaar geweest. Tot eind april zijn alle openbare gelegenheden gesloten 
geweest en zodoende ook alle activiteiten in de Draaikolk stilgelegd. Begin mei komt de gewens-
te versoepeling. De Draaikolk gaat weer open en de lessen en activiteiten starten weer. 
 
Aan de besturen van de afdelingen wordt gevraagd om op korte termijn alsnog een ledenverga-
dering in te plannen zodat de JAV op vrijdag 2 juli gehouden kan worden. Tijdens de JAV heeft 
mevr. Sandy Groothof de verenigingsbeker overhandigd gekregen als dank voor al haar inspan-
ningen voor de vereniging en de stichting tijdens de lockdown om met de nodige maatregelen na 
de lockdown open te kunnen. Door het ontbreken van sportieve prestaties tijdens de lockdown 
kon de sportbeker niet worden uitgereikt. 
 
Onder normale omstandigheden worden voor zowel leden als niet-leden allerlei activiteiten ont-
plooid met de ontvangen sportsubsidie van de gemeente Den Helder. Verder worden de cursus-
sen voor instructie, scheidsrechters en (bestuurs)leden  en de huur van diverse sportzalen en 
ruimtes van bekostigd. 
 
Gelukkig konden een aantal activiteiten doorgang vinden waaronder de Kaderdag en de EHBO/
BHV cursus. Alle deelnemers hebben met goed gevolg de cursus doorlopen. Helaas geen Nieuw-
jaarsreceptie en geen Sportieve Sinterklaas in 2021. 
 
Er is  deelgenomen aan Clubsupport van de Rabobank. Alle leden van de Rabobank mogen 5 
stemmen, verdeeld over 3 deelnemende verenigingen/clubs uitbrengen, die bij deze bank zijn 
aangemeld. Elke stem levert een bedrag op voor de club. 
 
Eveneens zijn we aangesloten bij SponsorKliks. Aangesloten verenigingen/clubs 
motiveren hun leden om hun (digitale) aankopen via SponsorKliks te doen. Ieder 
jaar is dat een extra bedrag voor de vereniging. Helaas loopt deze opbrengst wat 
terug.  
 
In 2021 hebben we ons aangemeld bij de spaaractie van de Vomar. Via de klantenkaart kan ge-
spaard worden voor, een door de klant uitgekozen, vereniging/club.  
De aanmeldcode voor Turnlust is: TUJUL2021. 
 
Maar liefst 989 loten hebben de leden met elkaar verkocht met de Grote Clubactie. Wat een ge-
weldig resultaat!!  
Een gedeelte van deze opbrengst zal worden gebruikt voor noodzakelijke verbeteringen/
renovaties aan de Draaikolk. 
 
Door het uitvallen van de lessen en de wedstrijden is er geen kopij voor de Turnlustscala. Dus 
geen uitgaven van het verenigingsblad maar wel wordt een nieuwsbrief uitgegeven met de nood-
zakelijke mededelingen. De nieuwsbrief wordt zo veel mogelijk digitaal verspreid onder de leden. 
 
De vereniging krimpt en het wordt steeds lastiger om mensen te vinden die een bestuursfunctie 
op zich willen nemen. Deze ontwikkelingen vragen om een aanpassing van de verenigingsstruc-
tuur en in het najaar zijn voorbereidingen gestart om toe te werken naar een compactere be-
stuurslaag. 
Dat betekent dat er plannen zijn om toe te werken naar 1 centrale financiële administratie en 1 
centrale ledenadministratie. In 2022 zal beter duidelijk worden hoe de verdere invulling zal zijn. 

 
Halverwege december komt het droevige bericht dat mevr. Jannie van Schooneveld-
Guikema op 13 december is overleden. Zij was lid van verdienste. 
 
Op het moment van dit schrijven is weer een lockdown van kracht met de daarbij behorende 

vervelende maatregelen. Wederom is de Draaikolk gesloten en alle activiteiten liggen plat voor 
onbepaalde tijd. We zijn dankbaar dat de leden, in deze zoveelste onzekere periode, verbonden 
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willen blijven aan CSAV Turnlust en iedere maand de contributie betalen zodat met deze op-
brengst de zaalhuur bekostigt kan blijven worden.  
 
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 4) 

Notulen Jaarlijkse Algemene ledenVergadering van CSAV Turnlust dd. 2 juli 2021 
 

 
1.Opening 
 
De waarnemend voorzitter mevr. H. Winkelman opent de vergadering om 19.35 uur met het le-
zen van een gedicht van Toon Hermans.  
 
Met elkaar zetten we een dikke streep onder de afgelopen periode waarin het verenigingsleven 
lange tijd noodgedwongen heeft stilgelegen en mensen thuis moesten blijven. En misschien 
hebben mensen ook wel meerde strepen moeten trekken omdat het einde zo ver weg leek. Maar 
de streep is getrokken en we mogen weer verder gaan zoals Toon Hermans in zijn gedicht aan-
geeft. En dat gaan we doen want vandaag ruim 3 maanden na de geplande datum zullen we de 
Jaarlijkse Algemene leden Vergadering houden met alle onderdelen zoals u van ons gewend 
bent en zoals het in de statuten staat omschreven. Wat u niet gewend bent is dat Helma Winkel-
man de vergadering leidt . De voorzitter, Janny Bosma, is nog niet voldoende hersteld van ziek-
te.  
 
Hierna verklaart de waarnemend voorzitter de vergadering voor geopend en heet iedereen van 
harte welkom op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van  
CSAV Turnlust. 
 
In het bijzonder een welkom voor: 
De Ereleden:  
Mevrouw F.W. Tesselaar 
 
De Leden van Verdienste:  
Mevrouw I. Vietje -Huizing en de heren T. Bosma, J.J. van der Linden, J.W. Clowting en  
R. Slikker. 
 
Helaas is het weer onze droeve plicht om stil te staan bij een aantal leden, die na de vorige JAV 
op 3 juli 2020 tot en met vandaag zijn overleden. 
 
9 juli 2020  Bep Gortzak  secretaris koersbal 
28 oktober 2020 Cees Beije   lid van verdienste 
7 januari 2021 Piet Pols   lid afdeling biljarten 
       vrijwilliger De Draaikolk 
18 februari 2021 Anneke Albrechts lid afdeling Vitaal en Fit 
16 maart 2021 Ysbrand Slot  lid afdeling biljarten 
10 april 2021 Bertus Huntelerslag lid afdeling biljarten 
1 mei 2021  Josephine Dral  lid afdeling badminton 
23 mei 2021  Bets Buis  lid afdeling sjoelen 
 

(Vervolg op pagina 6) 
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Laten we hen staande een paar ogenblikken gedenken. 
 
2. Mededelingen 
 
Afmeldingen met kennisgeving: 
Ereleden: 
Dhr. J.J. en mevr. J. van Nieuwkasteel-Woering, dhr. A.A. van Nieuwkasteel en dhr. H.J. Tam-
boer. 
 
Leden van verdienste: 
De dames. J.A.G. Bosma-Karsijns, R. de Vries-van Kempen, A. Los, en dhr. Dick van Faassen. 
 
Afdeling badminton: 
Dhr. H. Sandbrink 
 
Afdeling gymnastiek: 
Mevr. A. Vink en mevr. J. van den Berg-van Ewijk 
 
Afdeling biljarten: 
Mevr. L. Noordover 
 
Afdeling Vitaal en Fit: 
Dhr. S. Hoekstra, dhr. Jan en mevr. Carla Schellinger 
 

De Rabobank clubkascampagne heet tegenwoordig Rabobank Clubsupport. 
Turnlust zal er zeker weer aan mee doen. Na de zomer gaat deze van start en 
de finale is in oktober.  
U ontvangt vanzelf bericht wanneer u uw stem kan uitbrengen.  
 
Op zaterdag 18 september start de Nationale Grote Clubactie, ook hier doet 
Turnlust weer aan mee.  

 
De afgelopen periode zijn de inkomsten vanuit Sponsorkliks teruggelopen. Denkt u weer aan 
Turnlust als u online een bestelling doet? 
 
3. Ingekomen stukken 
 
In: - Verklaring kascontrolecommissie over 2020. 
Deze brief wordt in agendapunt 7 behandeld.  
 
De voorzitter vraagt zoals elk jaar weer toestemming voor alle afdelingen om hun contributie te 
mogen verhogen, dit geldt ook voor de afdracht per lid aan het Hoofdbestuur. Alle aanwezigen 
gaan hiermee akkoord. 
 
 
4. Notulen van de JAV van 3 juli 2020 
 
Dhr. J.J. van der Linden heeft een opmerking over punt 5. Jaarverslagen, waarin staat dat de 
voorzitter aangeeft dat de Stichting De Draaikolk een afdeling is van CSAV 
Turnlust. Dhr. J.J. van der Linden verzoekt de vergadering om dit te wijzigen in: 
De Stichting is geen afdeling van CSAV Turnlust en heeft geen leden. Het da-
gelijks bestuur van CSAV Turnlust heeft zitting in het bestuur van de Stichting. 
Daarom worden de jaarstukken van de Stichting De Draaikolk besproken in de 
JAV van Turnlust en ook gepubliceerd in de Turnlustscala.  
 
Verder worden de notulen goedgekeurd met dank aan de van de samensteller van de notulen, 
dhr. Ronald Goedhart. Vanavond zal mevr. Marina Wildenburg de notulen verzorgen. De voorzit-
ter wenst Marina veel succes. 

(Vervolg van pagina 5) 
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5. Jaarverslagen 
 
Alle jaarverslagen zijn in de ledenvergadering behandeld en goedgekeurd. Een compliment aan 
de secretarissen van de afdelingen is hier op zijn plaats en wordt ondersteund met applaus.  
De voorzitter wil nog even kwijt dat alle ledenvergaderingen in een korte periode zijn gereali-
seerd. Ook hiervoor is een compliment op zijn plaats . 
De voorzitter van Stichting De Draaikolk, mevr. S. Groothof, heeft het jaarverslag samengesteld. 
Mevrouw S. Groothof wordt bedankt voor het samenstellen van dit verslag.  
 
6. Financiën 
 
De financiële jaarverslagen van de afdelingen zijn ook op hun eigen ledenver-
gaderingen behandeld en goedgekeurd. Bovendien zijn deze verslagen in de 
hoofdbestuursvergadering van juni met de voorzitters en penningmeesters be-
sproken. 
De penningmeesters worden allen hartelijk bedankt voor het beheren van het 
huishoudboekje van hun afdeling. De mogelijkheden voor de rest van het jaar 
zijn nog onzeker, maar plannen zijn er zeker. Graag een hartelijk applaus voor onze penning-
meesters.  
 
Financieel verslag van het Hoofdbestuur 
Mevrouw M. Wildenburg geeft een toelichting op de begroting en realisatie van het verslag van 
2020. Er wordt een toelichting gegeven op de uitgaven bij acties, deze uitgaven zijn vooral de ca-
deaubonnen voor de veelverkopers. Ondanks dat de gemeente had aangekondigd dat de subsi-
die minder zou worden, heeft de vereniging meer subsidie ontvangen van de gemeente dan ver-
wacht. Het hoofdbestuur heeft een groot deel van de subsidie gebruikt voor het sponsoren van de 
zonnepanelen van de Draaikolk en een klein deel is gebruikt voor het desinfectiepakket wat de 
vereniging heeft aangeschaft voor gebruik in de Draaikolk en op de ijsbaan. Het restant van het 
bedrag van het desinfectiepakket staat bij materialen.  
Vervolgens geeft mevrouw Wildenburg een toelichting op de begroting. Bij de bedragen bij subsi-
die is globaal uitgegaan van de bedragen die de afdelingen afgelopen jaar hebben ontvangen en 
deze iets naar beneden aangepast. De kopieerkosten zijn lager begroot, omdat de vereniging een 
goedkoper contract heeft afgesloten. Het is ongebruikelijk dat er een positief saldo begroot wordt. 
Maar hierdoor is de begroting hopelijk wel realistischer.  

Alle afdelingen hebben een gezond jaar achter de rug, daarom is het 
totale vermogen van de vereniging weer gestegen. De voorzitter be-
dankt mevrouw Wildenburg voor haar uitleg en voor al het werk wat zij 
heeft gedaan voor de verening.  
 
Financieel verslag Stichting de Draaikolk. 
Dhr. J.J. van der Linden geeft een toelichting op het financiële overzicht 
van 2020 van de stichting. Helaas is het exploitatietekort ruim € 3700,00. 
Dit komt vooral door verlies van huur en baromzet. De stichting heeft het 

hele jaar zaalhuur ontvangen van alle afdelingen van Turnlust, hierdoor is het tekort meegevallen. 
Voor de renovatie heeft de Draaikolk een beroep kunnen doen op de BOSA-regeling, een subsi-
die die je kunt ontvangen als je je gebouw verduurzaamt. Ook heeft de stichting een donatie ge-
kregen van de Pius Stichting en van de gemeente. De stichting heeft van het Hoofdbestuur, de 
afdelingen badminton, gymnastiek en Vitaal en fit donaties gekregen.  
Hierdoor kon er wel geïnvesteerd worden in renovaties. De voorzitter bedankt dhr. Van der Lin-
den voor het berekenen en vaststellen van de jaarcijfers. 
 
7. Verslag kascontrolecommissie 
 
De afdelingen Vitaal en fit en Turnlustfocus hebben de financiële jaarstukken van de CSAV Turn-
lust van het jaar 2020 gecontroleerd. De heren N. Angevare (namens de afdeling Vitaal en Fit en 
de heer R. Slikker (namens de afdeling Focus). Dhr. N. Angevare geeft aan dat de commissie 
een boekhouding heeft gezien, die netjes en overzichtelijk is. Dhr. R. Slikker voegt toe dat de 
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boekhouding deels digitaal en deels schriftelijk was. Er zijn geen onrechtmatigheden geconsta-
teerd. De vergadering verleent het bestuur decharge. 
 
8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 
In 2022 zijn, volgens het rooster, de afdelingen Turnlustfocus en Koersbal aan de beurt. De afde-
ling gymnastiek is reserve. 
 
 
9. Bestuursverkiezingen 
 
Elk jaar besluiten bestuursleden te stoppen met hun werk binnen de vereniging en stellen hun 
functie beschikbaar. Het is ook elk jaar weer een hele uitdaging of mensen bereid worden gevon-
den om deze opengevallen functies te vervullen. Dit keer is dat minder goed gelukt, er is nog 
geen nieuwe penningmeester automatische incasso bij gymnastiek gevonden en bij diverse afde-
lingen is de functie van voorzitter vacant. 
 
De voorzitter begint met degenen die aftredend en herkiesbaar zijn. 
 
Aftredend en herkiesbaar: 
Dagelijks bestuur 
Mevr. A.W. Winkelman-Pronk : algemeen secretaris 
 
Afdeling badminton 
Mevr. M. Wildenburg   : penningmeester 
 
Afdeling biljarten 
Dhr. A. van den Heuvel  : bestuurslid 
 
Afdeling koersbal 
Mevr. M. Wildenburg   : penningmeester 
Mevr. J. van Dalen   : beheer materialen 
 
Afdeling Turnlustfocus 
Dhr. R. Slikker    : voorzitter 
 
Dan volgen degenen die aftredend en niet herkiesbaar zijn. Deze mensen leggen hun functie 
neer om uiteenlopende redenen. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar 
Afdeling badminton 
Dhr. H. Sandbrink   : voorzitter 
 
Afdeling gymnastiek 
Dhr. H. de Wit    :penningmeester automatische incasso 
 
De voorzitter bedankt de afgetreden bestuursleden voor hun inzet en overhandigt een bloemetje.  
 
 
 
10. Huldigingen 
 
Verenigingsbeker 2020 
 
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. 

(Vervolg van pagina 7) 
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Voor deze beker is voorgedragen: Sandy Groothof, voorzitter stichting De Draaikolk. 

 
In de aanbevelingsbrief staat het volgende: 
Haar voorzitterschap heeft een enorme 
slechte start gehad door de coronapande-
mie. In het begin van de lockdown heeft ze 
heel wat moeten verduren, mensen met een 
kort lontje te woord staan waarvan sommige 
zonder enig inlevingsvermogen. Ze heeft 
veel uitleg moeten geven waarom er in de 
Draaikolk ook “Coronaregels waren en dat 
deze voor iedereen gelden”. Dat gaf met eni-
ge regelmaat de nodige discussie. Regelma-
tig is Sandy in gesprek geweest met de ge-
meente om te informeren of de regels mis-
schien iets versoepeld konden worden met 
telkens een negatief antwoord, hoe frustre-

rend is dat. Altijd heeft zij het belang van de leden voorop gezet. We vinden dat ze een diepe bui-
ging verdient en natuurlijk de beker. 
 
Door middel van een applaus is de vergadering het er mee eens dat Sandy Groothof de vereni-
gingsbeker krijgt. De voorzitter overhandigt haar de beker, oorkonde en de bloemen.  
 
Sportbeker 2020 
Vanwege de coronastop is er geen uitreiking van de sportbeker 2020. 
 
Overige huldigingen 
25 jaar lid 
Mevrouw L. Noordover : afdeling biljarten 
De heer R. de Langen : afdeling biljarten 
Beiden zijn niet aanwezig. Het speldje en de bloemen worden door me-
vrouw Van der Hert bij deze leden bezorgd. 
 
50 jaar lid 
De heer T. Bosma 
Mevrouw H. van Nieuwkasteel 
De heer T. Bosma krijgt de bloemen van de voorzitter. De heer L. van Nieuwkasteel heeft ’s mid-
dags al de bloemen meegekregen voor zijn vrouw. 
 
11. Rondvraag 
De heer J.J. van der Linden complimenteert mevrouw A.W. Winkelman met het vervangen van de 
voorzitter mevrouw J. Bosma.  
De heer J.J. van der Linden geeft aan dat ook de Draaikolk een kascontrole heeft gehad van de 
penningmeester van het Hoofdbestuur en dat deze ook behandeld moet worden in deze vergade-
ring. 
 
12. Sluiting 
De voorzitter bedankt de mensen achter de bar en alle anderen die meegeholpen hebben. Verder 
wordt iedereen bedankt voor hun aanwezigheid. De vergadering wordt gesloten om 21.05 uur. 
 
M. Wildenburg 
notulist 
 

(Vervolg van pagina 8) 
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  Jaarverslag Stichting De Draaikolk 2021 

 
2021 Mocht helaas niet het jaar worden dat we afscheid konden nemen van de coronaperikelen. 
Maatregelen werden versoepeld, verscherpt en ook een lockdown om het jaar mee te starten en 
beëindigen. Tussen al deze zaken door, heeft het exploiteren van De Draaikolk onze volledige 
aandacht gehouden. 
In overleg met de gemeente hebben we verschillende keuzes gemaakt om afwisselend als buurt-
huis of sportcomplex de regels te volgen, om maximale exploitatie te kunnen waarborgen. Op 
deze wijze konden we onze gebruikers zoveel mogelijk tegemoet komen, ook al had dit geen po-
sitief resultaat voor ons als gevolg. Dit jaar hebben we bewust gekozen voor het effect van moge-
lijkheden creëren voor gebruikers, die door de maatregelen beperkt raakten, wetende dat dit on-
ze exploitatie cijfers zouden gaan drukken.  
 

Onderhoud 
Wederom is het onderhoud beperkt gebleven bij de hoognodige zaken, waar de plan-
nen waren om dit jaar een grote slag te slaan in de vernieuwingsplannen. Deze laat-
sten zijn even uitgesteld, maar er zijn ook wel zaken opgepakt. Ondanks sluiting en 
vakantie konden we vrijwel het hele jaar terugvallen op de onderhoudsploeg voor di-
verse taken. En belangrijk met het oog op het open zijn tijdens deze pandemie was 
het vervangen/vernieuwen van het ventilatiesysteem. Deze is mede dankzij een do-

natie van de Pius Stichting snel opgepakt en uitgevoerd.  Ook zijn de wandrekken in de sportzaal 
vervangen. Er is flink wat werk verzet, maar veel voor het oog niet zichtbaar. 
 
Financieel 
Ook dit jaar kunnen we niet terugkijken met positieve cijfers. Uitgaven en inkomsten waren com-
pleet uit verhouding. Alle mogelijkheden op subsidies en vergoedingen hebben we aangegrepen 
om de gemiste inkomsten enigszins te compenseren. Daar waar moge-
lijk hebben we intern zoveel mogelijk geprobeerd om de exploitatie in 
kosten zo laag mogelijk te houden. Positief daarin is de keuze van enke-
le vrijwilligers die afstand deden van hun vergoedingen. Daarnaast is de 
uitgave van de schoonmaak gewijzigd. De schoonmaak wordt nu uitge-
voerd door vrijwilligers, sinds onze schoonmaakmedewerkster gestopt 
is. Komend jaar zal dat in de cijfers een verschil gaan maken ten op 
zichtte van de kosten van personeel. Daarnaast is het ook positief om te melden dat de zonnepa-
nelen hun werk doen. Zoals de cijfers er nu uitzien zijn deze binnen onze voorspelde termijn van 
5 jaar terug verdiend.  
 
Exploitatie 
Het jaar 2021 hebben we wederom geen zomersluiting gehanteerd. Huur en barinkomsten wer-
den hiermee niet gered, maar maatschappelijk belang had hier in deze periode voorrang op. Vrij-
willigers hebben zich in deze periode maximaal ingezet tegen minimale compensatie.  
 
Vooruitblik  
2022 Moet een jaar met heel veel inhaalslagen worden. Onderhoud moet bijgehouden worden, 
maar de vernieuwingen op onze wensenlijst krijgen daar waar mogelijk voorrang. Het is een jaar 
waarin we gaan werken naar het 50 jarige jubileumjaar, een jaar waar we het positieve in de 
mens en niet in de test terug willen vinden. Plannen maken, plannen uitvoeren en weer met zijn 
allen genieten van onze Draaikolk is de spreuk die dit jaar de bo-
ventoon moet voeren. 
 
Sandy Groothof 
Namens het bestuur van Stichting De Draaikolk 

Biertje drienken in De Draaikolk? 

 JA PINNEN GRAAG 
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Beste lezer van TurnlustScala,  
 
Ik ben Anouk Stroo en ben 1 van de vaste trainers van de Vitaal & Fit 
groep op de woensdag. Maar dat is niet het enige wat ik doe. Dit jaar zet 
ik mij weer in voor het mooie doel KiKa: kinderkankervrij. Op 3 april loop 
ik de halve marathon op de Veluwe en op 19 juni sta ik aan de start van 
de KiKathlon (500 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen). In 
2016 heb ik al eens een marathon gelopen voor KiKa in New York, waar 

ik ruim 6000 euro heb opgehaald.  Helaas 
is de KiKathlon meerdere keren uitgesteld 
door corona, waarop hij vorig jaar definitief 
geannuleerd werd. Ik had voor de laatste 
editie 1000 euro opgehaald waarmee ik 
Golden KiKatleet ben! Ik hoop dat ik dit 
jaar wel aan de start kan staan!  
 

Toen het land weer een beetje open ging heb ik wel voor 
KiKa door de modder gekropen tijdens de MudMasters! 
Onvergetelijke dag was dat!! 

 
Je kan via mij een paasstol kopen voor €10,- waarvan de helft direct naar KiKa gaat. 
Dat geld is bedoeld voor onderzoek naar genezing van kinderkanker. In 2016 was het 
genezingspercentage van 75%, vandaag de dag is het 81%!!!   
 
Hoe kan je de paasstol bestellen en het goede doel steunen?  
 
Manier 1: https://www.runforkikamarathon.nl/anouk-stroo-veluwe-2022, je ziet vanzelf 
waar je de stol kan bestellen, vul formulier in, betaal en dan krijg ik een seintje dat je 
een stol besteld heb. Je kan via mijn pagina ook een donatie doen, 
zonder dat je een stol bestel.  
 
Manier 2: stuur een appje naar 0636327631 en je krijgt automatisch 
een tikkie waarop je kan betalen. Geef dan je adres door.  
 
In het weekend van 8 -10 april ga ik alle stollen persoonlijk bezorgen, 
tegen die tijd krijg je een berichtje per mail of telefoon wanneer en 
hoe laat ik ongeveer kom.  
 

Namens KiKa en mezelf alvast dank voor je 
bestelling en donatie!! 
 

Veel liefs Anouk Stroo 
 
P.s. heb je een bedrijf en wil je een grotere donatie 
doen? Dan kom je op mijn shirt waarmee ik de 
halve marathon ga lopen.  Neem contact op met 
0636327631 of stuur een mailtje naar 
noekie4kika@gmail.com 
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De afgelopen periode heeft  de fotoclub regelmatig contact met elkaar gehad . Elke laatste 
woensdag van de maand werd er online bijeenkomsten georganiseerd. Dan werden we bijge-
praat door René Slikker d.m.v. een PowerPoint. We hebben het uitgebreid  over het fotobewer-
kings programma Lightroom gehad met daarna thuis opdrachten. 
We stuurden elkaar een foto op om te bewerken. Daarna werden ze vergeleken.  
Hieronder enkele voorbeelden: 

Origineel Jan Putters Bewerking 1  
Bewerking 2 

Origineel Lisette den Hollander Bewerking 1  Bewerking 2 

Na de versoepelingen heeft de groep twee keer een wandeling gemaakt. In november zochten 
we gewapend met camera’s de mooiste plekjes van Fort Dirkz Admiraal op om mooie plaatjes te 
schieten. Na afloop genoten we van een heerlijk drankje. 
 

 
 
 
 
 

 

Lisette den Hollander 
Simone van Steijn 

Ton Bosma 

René Slikker 
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De dadelplanter 
 
Midden in de woestijn ligt een prachtige oase. Een oude man is 
daar hard aan het werk. Een reiziger stopt bij de oase om even 
uit te rusten en om zijn kamelen te laten drinken. Verbaasd lijkt 
hij toe hoe de oude man zwetend over zijn hele lichaam in het 
zand staat te spitten. 
 
“Wat doe je hier, oude man. Het is veel te heet hier om een 
schop vast te houden. “Ik ben dadelpalmen aan het zaaien”, zegt 

de oude man, hijgend van inspanning. “Dadelpalmen?” herhaalt de reiziger nog steeds met iets 
van verbazing in zijn stem.  

“Waarde vriend, de warmte heeft vast je 
hersenen aangetast. Het duurt meer dan 
vijftig jaar voor een dadelpalm vrucht draagt. 
Ik hoop dat je over de honderd jaar                                                                          
wordt, maar het zal er moeilijk worden om 
wat je nu zaait nog te oogsten. Ga eerst met 
mij mee drinken en laat die klus maar zit-
ten.” 
“Luister goed, reiziger. Ik heb mijn hele le-
ven lang dadels gegeten die anderen heb-

ben gezaaid. Mensen die er ook niet van droomden om die dadels op 
een keer te eten. Vandaag zaai ik opdat anderen later dadels eten die 
ik heb geplant. Het loont de moeite om deze klus eerst af te maken. 
Als je wilt, drinken we daarna een glas. 

Na de alarmerende berichten van de sloop van onze Lange Jaap gingen wij hem in december 
vereeuwigen. In eerste instantie werkte het weer niet mee. Er was dichte mist, maar na een poos-
je klaarde het weer op. Dit leverde deze mooie plaatjes op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We hopen dat we de komende tijd weer normaal onze fotopassie mogen uitvoeren. 
 
Ben je na dit lezen geïnteresseerd in onze club, bel dan naar: 
René Slikker (0639679772) of Ton Bosma I(0615665675) 

René Slikker 

Ron van den Berg 

Trudy Scheffer 

Simone van Steijn 
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De afdeling vitaal en fit heeft net als alle afdelingen een  roerig 2021 
door gemaakt . 
Het afgelopen jaar is meerdere malen onderbroken door lockdowns, 
maar we hebben soms van de nood een deugd gemaakt en zelfs bui-
ten op het ijsbaan terrein lessen gevolgd. 
Maar gelukkig zijn we sinds een paar weken volop bezig en worden de 
lessen weer goed bezocht. 
 
Hopelijk kan iedereen als de meeste corona maatregels zijn opgehe-
ven ,weer veilig en met een gerust hart deel nemen aan de lessen . 
Het principe van de afdeling is nog steeds hetzelfde ,                                                                                 
actief bezig zijn en vooral doen wat je wil en kan ,in een gezellige om-
geving met mensen van je eigen leeftijd. 
 
Wat vooral ook belangrijk is het sociale contact ,mede door het kopje 
koffie na afloop, wat we het afgelopen jaar zo gemist hebben . 
Hopelijk blijven we dit jaar gespaard van lockdowns ,en kunnen we een vol jaar lessen volgen . 
De afdeling hoopt in 2022 weer een afdeling te zijn waar iedereen tot op hoge leeftijd   Vitaal en 
Fit kan blijven. 

Nico Angevare 

De afdeling Gymnastiek is een heel klein lid rijker. Onze Amanda Vink 
leidster van rhönrad en verschillende gymgroepen,  heeft onlangs een 
dochtertje gekregen. Omdat ze een echte Turnluster is, stond hoog op 
haar wensenlijst een gympakje! Zelf had ze zonder resultaat het internet 
afgestroopt, maar gelukkig wist het bestuur raad. En zie hier!! 
 
Baby nieuws  
Hierbij wil ik me even voorstellen, ik ben Jaylinn Vink. 
De dochter van juf Amanda. 
Ik ben geboren op dinsdag 11 januari 2022. 
Ik heb alvast mijn eerste turnpakje gekregen, speciaal voor  
mij gemaakt. 
Ik ben er erg blij mee. 
Misschien komen we elkaar nog tegen. 
 
Groetjes Jaylinn 
 
 
We wensen haar veel geluk met haar wolk van een dochter. 

 
Het bestuur gymnastiek 

Dropjes kopen in De Draaikolk? 
 

 PINNEN JA GRAAG 
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Beweegfeestje bij de nijntje groepen. 
 
De peuters van de nijntje beweeggroepen hebben 2x per jaar een beweegfeestje. 
Dan worden ook de nijntje beweegdiploma’s uitgereikt.  Op 3 februari was het 
eindelijk zo ver! De peuters van de nijntje groepen konden hun diploma halen. 
Wat was dat spannend!  
Juf Jolande en juf Brenda hadden voor deze keer de hele gymzaal versierd . 
Voor de kinderen was dat best gek eigenlijk… De zaal was 2x zo groot als nor-
maal, en er stonden zo veel toestellen… En bovendien mocht er ook nog eens een ouder (of 
grootouder) mee de gymzaal in. Voor de gelegenheid hadden we de twee groepen samenge-
voegd. Het was hierdoor gezellig druk!  
Na een klein uurtje klimmen klauteren rollen gooien en springen was er even tijd voor een stukje 
fruit en daarna werden de diploma’s uitgereikt! Juf Brenda riep een voor een de kinderen naar 
voren en reikte de diploma’s en de bijbehorende cadeaus uit. 
De nijntje deelnemers bij de kleuters op woensdag hebben hun diploma uitgereikt gekregen tij-

dens een feestelijke les in de presentatiieweek op 16 
februari. 
Anton, Fay, Mels, Neva, Samuel, Tess, Tyler en Jeffrey 
hebben hun diploma 1 gehaald 
Phylène, Ivy, Bodhi en Vera hebben hun diploma 2 ge-
haald 
Alle deelnemers gefeliciteerd en veel beweegplezier bij 
de vervolglessen!  
 

Brenda Bosma 
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Agenda Gym activiteit plaats 

  5 maart Speciale training Gymnastiek Draaikolk 

12 maart Plaatsing wedstrijden Rhönrad Wormer 

19 maart Noord Nederlandse Kamp. Rhönrad Draaikolk 

23 april Onderlinge wedstrijden Gymnastiek Draaikolk 

23 april t/m 8 mei Meivakantie Gymnastiek/Rhönrad   

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

Contributie : 

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 

08.45 – 09.45 Conditietraining Janny Bosma 

09.45 – 10.45 Ouder- en kindgym Brenda Bosma 

15.30 – 16.30 Kleuters Brenda Bosma 

17.00 – 18.00 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 
  11.15 – 12.00 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 

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

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

Seizoen 2022-2023 

Lekker een kopje koffie drinken in De Draaikolk? 
 

 PINNEN  JA GRAAG 
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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  

In 2023 bestaat De Draaikolk 50 jaar en daar wordt de nodige aandacht aan geschonken, of eigenlijk: 
feestelijk gevierd. 
Er zijn heel wat plannen. Zo wordt er hard gewerkt om De Draaikolk te verduurzamen en waar nodig 
te vernieuwen. Daarvoor zijn subsidies aangevraagd en plannen gemaakt. 
 
Er is een plan voor een reünie voor iedereen die herinneringen heeft aan De Draaikolk. 
En alle afdelingen van Turnlust en enkele vaste huurders zullen een jubileum-activiteit organiseren. 
Als u nog een goed/leuk plan heeft voor de viering van dit jubileum, meldt het ons!! 
En als u mee wilt helpen in het technische team om de vernieuwing te realiseren, GRAAG  

Janny Bosma 
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Voorzitter:  vakant 
2e voorzitter         
Secretaris :   Dhr.  P. Geertsen    
Penningmeester  Mw. I vd 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;             

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

Secretaris:            Dhr. J. Scholten       
  

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

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

Penningmeester: Dhr. C. Bolster            

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

Lestijden: zie elders dit blad 

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

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         

Secretaris:  Dhr. N. Angevare      

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

Speeldag en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”:   
Vrijdag             van 13.15 – 16.00 uur 

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

       
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 NL89 RABO 0191886084  
t.n.v.  CSAV ”Turnlust” – o.v.v. contributie sjoelen     

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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