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Het mooie zomerweer komt eraan. We hebben 
er lang op moeten wachten, maar de vooruit-
zichten zien er goed uit! 
 
Zo aan het einde van het seizoen lopen de ac-
tiviteiten ten einde bij alle afdelingen. De finale 
rondes zijn geweest en de kampioenen zijn 
geëerd 
 
Iedereen is toe aan een periode van rust en afleiding. 
De een maakt verre reizen en de ander blijft dicht bij huis.  
Als je op een van je uitstapjes een kerk gaat bezoeken, steek dan eens een 
kaarsje aan voor alle mensen die het nodig hebben 
 
Ik vond hier over het volgende gedicht: 

 
 
Dit lichtje is voor jou 
Voor de warmte die je mist 
Dit lichtje zal je de weg wijzen 
Wanneer het donker is. 
  
Het kaarsje brandt met moed 

    Vertrouwen, hoop en kracht 
    Ik wens dat jij hierdoor 
    Weer plezier hebt en lacht 
 
    Het leven is niet altijd simpel 
    Soms gevuld met verdriet en pijn 
    Daarom wil ik jou laten weten 
    Dat het altijd een lichtje zal zijn. 
 
Ik wens u allen een fijne zomerperiode toe, zodat we weer uitgerust aan het 
nieuwe seizoen kunnen beginnen. 
 
 
 
 

Vriendelijke groeten 
Janny Bosma 

Voorzitter CSAV Turnlust 
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma   tel: 0223-625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman   tel: 0223-630322 
Alg. penningmeester Mw. M.A.E. Wildenburg        tel: 0223-642239 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Dhr. H. Sandbrink.           tel: 0223-533363 
Penningmeester           Dhr. JJ. Van der Linden tel: 0223-642724 
 
Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries       tel: 0223-628656  
verhuur-draaikolk@kpnmail.nl   
 

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

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s:  Bij de redacteur voor 16 september 2019 

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



 

                                                                                    5                                                jaargang 17  nr.5  juli 2019 

Ouder-kind gym ! 
 
Hallo allemaal! Hier een berichtje van de ouder-kind gym groep. Wij willen wel eens laten zien 
wat we allemaal doen. En dat is heel veel hoor!  
We beginnen met een warming up op muziek… Dan krijg je het lekker warm… Wie kan er al 
heel hoog springen?? En achteruit lopen en opzij?  
Daarna gaan we lekker op de toestellen… Gaan we klimmen vandaag? Of liever rollen? Of op 
de trampoline. Er staan altijd verschillende onderdelen klaar.  We doen altijd wel iets met balans, 
en iets met draaien of rollen. En natuurlijk hebben we ook vaak ballen of ander klein materiaal. 
Weet je dat je ook heel veel leuke dingen kunt doen met bijvoorbeeld een oude krant?  
We zijn vaak zo lekker aan het bewegen dat de tijd om vliegt en we helaas al moeten gaan op-
ruimen. De kinderen doen samen de kleine spullen in de hoek en helpen met de matten slepen 
en de ouders helpen juf Brenda de grote spullen op te ruimen. En dan is de zaal leeg… en kun-
nen we nog een tikspel of een liedje doen. Soms is er iemand jarig en die mag dan in de kring 
trakteren. En als de les afgelopen is drinken we in de zithoek nog een kopje koffie of thee. 
 
Wilt u ook eens met uw peuter meedoen met onze lessen?! Dat kan! Wij gymmen  op woens-
dagochtend van 9.45 tot 10.45 (niet in de schoolvakanties)  
De kinderen vanaf 2 jaar zijn met een ouder (of grootouder of oppas) welkom in de sportzaal 
waar we gezellig samen sporten. Het is heel goed voor de motorische ontwikkeling van je kind. 
Sowieso is bewegen natuurlijk goed voor je lijf en samen sporten met je kind is goed voor de 
onderlinge band. Ook is het fijn voor jou en je kind om met andere kinderen en ouders kennis te 
maken. En het is natuurlijk vooral ook heel gezellig.  
 
Tot de volgende keer, en dan gaan we nu KOFFIEDRINKEN 
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Deelname aan het NK Rhönradturnen 
  
Voor dat ik mee kon doen aan het NK Rhönradturnen moest ik me eerst nog bewijzen op de 
wedstrijd van district Mid-West. Op deze wedstrijd moest ik net als bij de vorig wedstrijd 18 pun-
ten behalen. Helaas had ik geen 18 punten behaald maar 17,95. Nu moest ik afwachten tot ik te 
horen kreeg of ik met het NK zou mogen mee doen.  
 
Na weken in spanning te hebben gezeten kreeg ik op 18 april te horen dat ik met het NK mee 
mag doen omdat het gemiddeld werd genomen van de 2 wedstrijden en daardoor zat ik precies 
op de 18 punten. 
 
Op 25 mei was het zover het NK Rhönradturnen, de laatste week naar het NK toe was ik al heel 
erg zenuwachtig, normaal ben ik niet meer zo zenuwachtig voor een wedstrijd. 
In mijn categorie deden er maar 3 deelnemers mee. Na het inturnen begon ik met het onderdeel 
sprong, Voor de uitvoering van me sprongen kreeg ik een 7,35. Het volgende onderdeel dat ik 
moest doen was rechtuit dit onderdeel ging redelijk ik had bij 1 stukje hulp nodig waardoor ik af-
trek kreeg maar me rechtuit werd beloond met een 5,75. Het laatste onderdeel wat ik moest 
doen dat was spiralen het onderdeel waar ik het minst goed in ben. Tijdens de uitvoering ben ik 
1 keer uitgegleden hierdoor miste ik wat punten. Voor dit onderdeel kreeg ik een 4,75. Na het 
spiralen was ik klaar en moest ik wachten totdat de prijsuitreiking kwam. Na het inturnen van de 
dames en heren die in de middag aan de beurt zijn was het zover de prijsuitreiking. Met een 
puntentotaal van 17,85 ben ik 3de geworden. Eerst was mijn gedachten ik ben laatste maar tot-
dat iemand tegen me zei je bent niet laatste je bent 3de van heel Nederland, je bent 3de van een 
heel traject die je hebt afgelegd, je moet trots zijn op jezelf. Na deze woorden begon ik het ook 
zo te zien. 
 
Ik kan terugkijken op een heel mooi wedstrijdseizoen zeker na vorig jaar heb ik heel wat angsten 
moeten overwinnen en ben ik heel trots op mezelf dat ik op het NK heb mogen staan. 
 
Kim van den Berg.  
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Onderlinge wedstrijd Rhönradturnen 
 
Zaterdag 15 juni was de laatste wedstrijd van het seizoen. 
Om 13:00 waren de deelnemers aanwezig in De Draaikolk om te beginnen met de warming up. 
De wedstrijd werd officieel geopend door onze voorzitter Janny Bosma en daarna konden we echt begin-
nen. De deelnemers hadden allemaal een eigen oefening gemaakt met de leiding om te laten zien aan het 
publiek. We begonnen de middag met het onderdeel spiralen, het rad draait hierbij op 1 hoepel en de 
turnster laat verschillende onderdelen zien aan de jury. Na het spiralen was het tijd om in te turnen voor 
het volgende onderdeel, voor de maandaggroep was dit rechtuit en voor de dinsdaggroep sprong. Bij 
rechtuit werden de lastige onderdelen nog een paar keer geoefend en kregen de leden de laatste aanwij-
zingen. Tijdens het inturnen van sprong hebben de deelnemers elkaar geholpen en het aanwijzingen ge-
ven gaat ook steeds beter. De deelnemers namen na het inturnen plaats op de tribune om elkaar aan te 
moedigen. Er was ook publiek aanwezig en samen gaven ze een applaus als de oefening klaar was. voor 
het laatste onderdeel wisselde de maandag en dinsdaggroep van onderdeel. Het was een gezellige middag 
en ik kijk hier met veel plezier op terug. 
Ik wil graag alle vrijwilligers en juryleden bedanken voor hun inzet tijdens de wedstrijd en tot volgend jaar. 
Hierbij de scores per categorie, alle deelnemers hebben het super goed gedaan. 
Lobke Florussen   
 
Niveau 10 
Loveth   totaal 25,85 1ste prijs 
Tamara  totaal 22,10 2de prijs  
 
Niveau 9 
Kim         totaal 23,90 1ste prijs 
Fenke     totaal 23,55 2de prijs  
Ashley    totaal 23,15 3de prijs  
 
Niveau 8 
Havilah   totaal 22,70 1ste prijs 
Nelleke   totaal 22,00 2de prijs  
Sara         totaal 21,90 3de prijs  
 
Niveau veteranen  
Lobke      totaal 23,75 1ste prijs  
Nora        totaal 21,45 2de prijs  
Nathalie  totaal 21,40 3de prijs  
Amanda  totaal 20,40 4de prijs  
Kim          totaal 19,95 5de prijs  

vervolg 

Foto’s Trudy Scheffer 
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Clubdag Turnlust afdeling biljarten. 

 
In den beginne was er de nachtmarathon die heel populair was bij de leden en waarnaar een heel 
jaar werd uitgekeken. Maar met het ouder worden van de vaste kern deelnemers werd dat te ver-
moeiend. Toen was er enkele jaren niets; totdat de huidige, onvermoeibare, voorzitter aantrad die 
de club, die een beetje was ingedommeld, wakker heeft geschud. En zie daar, de biljartmarathon 
stond weer op de agenda. Nu overdag van 10.00 u tot 20.00 u. 

 
Zaterdag 15 juni trotseerde 23 leden de hevige stortbui-
en om op tijd te kunnen beginnen. 
Koffie met koek is altijd een aardige binnenkomer. De 
opening door de voorzitter heb ik helaas gemist omdat 
mijn vrouw te lang getreuzeld heeft om de auto vrij te 
geven. 
Binnenkomend kreeg ik nog net de tijd om de keu in el-
kaar te schroeven want ja, tijdens een marathon moet er 
gewerkt worden. 
 
Aad Noordover,  zoals meestal de spelleider. had poules 
van vier spelers samengesteld. Normaal kan ik het aar-

dig met hem vinden maar dat hij het geflikt heeft om mij de eerste partij tegen de voorzitter him-
self te laten spelen zal nog lang een wissel  trekken op onze verstandhouding. 
 
Om 12 u werd het toernooi onderbroken om te lunchen. Heerlijke soep, en dat spreekt dan wel 
weer in zijn voordeel, klaargestoomd door de voorzitter die gretig aftrek vond (de soep bedoel ik). 
Ook de broodjes gingen er in als ketellapper. 
 
Na de lunch werden de poule-wedstrijden voltooid en de mindere goden 
gingen uitmaken wie de plaatsen 7 t/m 23 in gingen nemen. Leo van 
Nuland was de minste god. 
Het was een bar gezellige sfeer in en buiten de biljartzaal. Dat kwam 
natuurlijk ook doordat de partners van een aantal deelnemers binnen-
druppelde om mee te doen met de nassi-/bami-/rijsthap die omstreeks 
17.00 u op het programma stond. En dat was een groot succes. Buiten-
gewoon lekker; complimenten aan slagerij Kater en mede mogelijk ge-
maakt door Piet Pols die daartoe een leuk bedrag had gedoneerd. 
 
Na de warme hap gingen de 6 poule-winnaars uitmaken wie de uitein-
delijke winnaar van het toernooi zou worden. 
Aad had weer een geweldig transparant systeem bedacht om dat te be-
rekenen. Zo kon het zijn dat een verliezer van de finaleronde toch kam-
pioen werd. En u raadt het al: ja hoor Jan de Wit werd als winnaar uitge-

roepen, tweede 
was Carla en der-
de Aad zelf. Om het een beetje goed te ma-
ken heeft hij de bijbehorende prijs 
(speciaalbieren) aan mij afgestaan (of mis-
schien was het gewoon zijn merk niet). 
Al met al een geslaagde dag en we hopen 
allemaal dat deze traditie nog lang blijft be-
staan 

 
Nagekomen bericht 
Ons C2 Team heeft het gewest gewonnen en gaat 29 Juni naar het NK in Nieuwegein waar zij 
proberen de titel binnen te halen van onze vereniging zijn dat Arian van de Heuvel Mike Zoon 
Martijn Kwaaitaal en Bertus Huntelerslag Wij wensen ze veel succes. 

André van Tillo. 
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                    Beste SponsorKlikker, 
 

In 2017 zijn er voor het eerst meer aankopen gedaan via mobiel (smartphone en 
tablet) dan via desktop. En deze trend heeft zich verder doorgezet in 2019 en zal 
zich logischerwijs ook in de toekomst verder voortzetten. 
 
Om het mobiele gebruik van SponsorKliks aan te moedigen hebben wij enige tijd 
terug een SponsorKliksapp (voor Android en Apple) laten ontwikkelen.  
 
Via de app is het nog gemakkelijker om direct een bestelling te doen via de Spon-
sorKlikspagina van jouw favoriete vereniging. Bovendien kan je via de app snel 
naar het transactie-overzicht van jouw vereniging. Wel zo handig om 
te controleren of jouw bestelling ertussen staat! 
Zet na het downloaden van de SponsorKliksapp  het pictogram op 
je homepage van je telefoon of tablet, dan weet je zeker dat je de 
volgende keer je vereniging niet vergeet GRATIS te sponsoren! 
 
Sinds we met SponsorKliks zijn begonnen loopt de teller gestaag op 
naar inmiddels   € 333,86 Een bedrag om U tegen te zeggen! Dit 
sparen is geheel  “kosteloos”  Het kost U niets en het vergt slechts 
een heel kleine moeite. 
 
 In de komende maanden krijgen we weer zin om op vakantie te gaan.  Doe dus uw 

online VAKANTIEAANKOPEN en BOEKINGEN via:Sponsorkliks! 

SPONSOR THERMOMETER 
juni 

Grote Clubactie 2019 
 
Op zaterdag 14 september start de landelijke verkoop van de loten voor 
de Grote Clubactie.  
Net als voorgaande jaren krijgen de jeugdleden  
van de afdeling gymnastiek  een eigen inschrijfboekje waarin de 
verkochte loten kunnen worden genoteerd. Dit gebeurt via een 
eenmalige machtiging. Een bijkomend voordeel is dat leden daarna de 
papieren loten niet meer hoeven af te leveren. 
 
Alle jeugdleden maken kans op een prijs. Dit is afhankelijk van het aantal loten dat je hebt 
verkocht. Vanaf 10 verkochte loten heb je al een kadobon verdiend!  
Tijdens de trainingen/lessen in de week van 9 tot en met 13 september ontvangen alle 
jeugdleden de inschrijfboekjes. 
Voor vrijdag 18 oktober moeten de inschrijfboekjes weer ingeleverd zijn. 
 
De leden van de afdelingen badminton, biljarten, koersbal, sjoelen, conditiegym, ouder en kind 
gym, vitaal en fit en Turnlustfocus maken weer gebruik van de bekende intekenlijsten. 
 
De trekking vindt dit jaar plaats op woensdag 11 december 2019. 
 
Helma Winkelman 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9JQ6w&mc=CZ&s=5VXBoI&u=hXBJI&y=a&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=B9JMET&mc=CZ&s=5VXBoI&u=hXBJI&y=P&
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In de vorige editie van ons clubblad was een verslag over de rondleiding in Fort Harssens. Bij het 
afscheid kregen we een uitnodiging voor het maken van een fotoshoot in het fort. Zaterdag 4 meil 
werden we om 9.00 uur verwacht. Gewapend met warme kleren, statieven en zaklampen stonden 
we klaar in de droge gracht. Na een korte rondleiding werden we losgelaten. We mochten gaan 
en staan waar we wilden. Vele foto’s werden er geschoten. Na twee en een half uur fotograferen 
waren de meeste leden koud of hadden genoeg foto’s om een mooie selectie te maken. De opna-
mes zijn uitgebreid besproken tijdens de volgende clubavond. Hier zijn enkele voorbeelden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tijdens onze clubavond van mei kregen van René  een uitzetting over macrofotografie.   Na deze 
theorie gingen we in de praktijk aan de slag.  De zon stond prachtig aan de avondhemel, waar-

(Vervolg op pagina 11) 

In een moeilijke periode werd ik ontzettend verrast. 
In een rechtstreekse verbinding met de algemene jaarvergadering. 
Kreeg ik te horen dat ik de Verenigingsbeker had gekregen. 
Dank jullie wel! 
 
Groetjes Ida Vietje 
 
Allemaal een fijne vakantie 
 

VAKANTIE 
Voor de maandag  de laatste speelmiddag is op 8 juli 
We gaan weer starten op  26 augustus 
 
Voor de vrijdag   de laatste speelmiddag  12 juli  
De ballen weer rollen op  30 augustus 
 
Allemaal een fijne vakantie toe gewenst 

Foto Ed Zieren Foto Jan Putters Foto Lisette den Hollander 
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door we een prachtig licht hadden. We zochten een mooie bloemrijke omgeving uit in de buurt 
van De Draaikolk. Na een half uur experimenteren hebben we uitgebreid de macrofoto’s beke-
ken. Het was een zinvolle avond geweest .        
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

(Vervolg van pagina 10) 
 

Niemandsland 
 
Hij kocht een groot stuk grond dat al jaren te koop was. Niemand wilde het ooit kopen, daarom 
heette het in de volksmond 'het niemandsland'. Het terrein was totaal overwoekerd met onkruid. 
De distels hadden zich zo uitgezaaid dat er voor een gewoon mens geen doorkomen meer aan 
was. De grond zat vol met rotsen en stenen en werd voor geen enkele teelt geschikt gevonden. 
De notaris die de koop bezegelde, vroeg verbaasd naar het waarom van de koop. De man begon 
enthousiast te vertellen over de prachtige tuin die hij ging laten ontstaan en de tuin zou over een 
paar jaar bezoekers uit de gehele wereld trekken. De notaris vroeg niet verder en ondertekende, 
zoals dat hoort, als laatste de akte. Hij dacht er het zijne van.  
Met veel vertrouwen, en met passie, begon de man aan de enorme klus.  
 
Hij legde een ijzeren discipline aan de dag. Zo kwam er iedere dag een vierkante meter tuin bij. 
Stilaan begreep hij dat hij het in zijn eentje niet zou redden. Hij zocht en vond drie ervaren en be-
vlogen tuinlieden die er ook helemaal voor wilden gaan. Daarnaast hielpen tientallen mensen uit 
het dorp, allen liefhebbers van tuinieren. In de loop der jaren ontstond een enorme tuin, die zo-

(Vervolg op pagina 12) 

Foto‘s Ton Bosma 
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veel bezoekers kreeg dat het zowaar een winstgevende onderneming werd. Ook de midden-
stand, de horeca en de hotels profiteerden van 'het niemandsland'.  
 
Een deftige bezoeker uit een ver land was erg onder de indruk. Hij vroeg aan één van de tuin-
mannen waar de eigenaar was. Hij wilde hem graag complimenteren met de prachtige tuin: 'U 
hebt hier samen met de goede God een prachtige tuin van gemaakt.' De eigenaar keek de bezoe-
ker begrijpend aan. 'Dat ben ik helemaal met u eens. Zonder zon en regen, zonder het geheim 
van de seizoenen, zonder aarde en zaad was er helemaal niets terecht gekomen van mijn prach-
tige tuin.' Daarna liet hij zijn stem dalen en voegde de vreemdeling achter zijn hand in vertrouwen 
toe: 'U had het hier vroeger eens moeten zien, toen God het nog helemaal alleen deed.' 

Uit: Doorstroming 

(Vervolg van pagina 11) 
 

Deze uitgave van ons clubblad is  de laatste van het seizoen. 
Vele journalisten hebben trouw hun afdeling in het zonnetje gezet, door geregeld  goede kopij te 
leveren. Niet alleen kon ik rekenen op veel steun van de schrijvers, maar ook van de mensen die 
op een andere manier aan onze Turnlustscala meewerkten. Ik denk dan aan de heer Doorn van 
de Vredeskerk, die elke keer trouw de oplage van  drukte en verzamelde.  Ook was hij in touw 
om het losbladige exemplaar tot een keurig boekwerk te maken. Hij bracht zelfs de oplage naar 
De Draaikolk. Als laatste belangrijke schakel waren de mensen van de expeditie. Zij zorgden er-
voor dat de afdelingen werden geïnformeerd, zodat de Turnlustscala bij de leden kwam. Ook de 
digitale versie blijft een succes!! Steeds meer leden hebben zich al aangemeld bij onze voortref-
felijke webmaster Marina Wildenburg. Volg het komende seizoen hun voorbeeld! 
 
U begrijpt dat dit geoliede team wel een groot compliment verdient voor hun inzet  in hun schaar-
se vrije tijd.    

Mensen bedankt voor jullie inzet! 
. 

Verder wens ik iedereen een heel fijne en inspirerende vakantie. 
    Ton Bosma 

We zijn even weg! 
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Agenda Gym activiteit plaats 

26 augustus Aanvang lessen  Alle zalen 

14 t/m17 oktober Presentatieweek  Alle zalen 

19 t/m 27 oktober Herfstvakantie  Alle zalen 

21 oktober Kleuterinstuif  Draaikolk 

23 november Sportieve Sinterklaas  Draaikolk 

10 t/m 13 december Presentatieweek  Alle zalen 

21 dec t/m 5 janurari Kerstvakantie  Alle zalen 

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  

 10.00 - 10.45 Nijntje beweegdiploma Brenda Bosma 

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining dames Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donderdag       16.00 - 17.00 Kleuters   Jolande van den Berg 

17.00 - 18.00 Meisjes /jongens 6 en 8 jaar Jolande van den Berg 

18.00 - 19.00 Meisjes/jongens  9 en 10 jaar Jolande van den Berg 

19.00 - 20.00 Meisjes/jongens vanaf 11 jaar. Jolande van den Berg 

Gymnastiek t/m 15 jaar  € 9,00  
Ouder- en kindgym  € 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 

Donderdag 
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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  
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel    tel: 0223-753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols    tel: 0223-628909 
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer   tel: 0223-641299 
Penningmeester  Mw. I 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;         Dhr. H. Sandbrink.                  tel: 0223-533363 

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

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

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandagavond volwassenen  : 20.30 uur – 22.00 uur 
Dinsdagavond volwassenen  : 20.30 uur – 22.30 uur 
Woensdagmorgen volwassenen : 11.00 uur – 12.30 uur 
Vrijdagmorgen volwassenen  :  9.45 uur –  11.15 uur 
Vrijdagavond volwassenen :   20.00 uur – 21.30 uur 
 
Contributie € 8,50 per maand over te maken op NL67RABO01431.98.300 t.n.v. penningmeester CSAV 
”Turnlust” – Badminton DH Boterzwin 4221 1788 WT Den Helder..o.v.v. contributie “periode”. 

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

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

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

Lestijden: zie elders dit blad 

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

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

Secretaris:  Mw. B. Nijbroek     tel: 0626818218 

Lestijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Dinsdagmorgen   10.00-11.00 uur    Beweeglessen 60+      
Dinsdagmiddag   13.30-14.30 uur    Beweeglessen 60+      
Woensdagmiddag   13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+      
Vrijdagmiddag   13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+     
Donderdagmorgen  10.00-11.00 uur    Rollatorgym 
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Voorzitter  Mw. W. Sperling              tel:0223-634842 
Secretaris  Mw. E A.M Gortzak             tel 0223 630389 
 
2e secretaris Mw. D. Krijns                       tel: 0223-624565 
Penningmeester Mw. M.A.E. Wildenburg       tel: 0223-642239 
Bestuurslid  Mw. I.A. Vietje    tel: 0223-633522 
   Mw. J. van Dalen                  tel: 0223-860536 

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

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

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Donderdag:  14.00 - 17.00 uur  
Contributie € 6,00 per maand over te maken op NL17RABO01431.98.327  
t.n.v.  CSAV”Turnlust” – Sjoelen  o.v.v. penningmeester      

Voorzitter:  Dhr. R. Slikker   tel: 0223 644007 
Secretaris:  Dhr. T. Bosma   tel: 0223-625751 

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

 

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

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

Contributie: €5,00 per maand over te maken op NL28RABO0303097876 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Turnlustfo-

cus o.o.v. penningmeester 
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Prijsaanpassingen verkoop aan de bar m.i.v. augustus 2019 
 
Begin dit jaar is het lage BTW tarief met 3% verhoogd. Het bestuur van De Draaikolk heeft toen 
de prijzen nog niet aangepast maar eerst gekeken wat de leveranciers zouden doen. 
Helaas zijn dit voorjaar de inkoopprijzen met meer dan alleen de BTW verhoging omhoog ge-
gaan. Om een gezonde verkoopmarge aan te houden zijn wij daarom ook genoodzaakt een aan-
tal prijzen aan te passen aan de nieuwe situatie. Daar waar de verschillen te groot werden zijn de 
aanpassingen uitgesmeerd over twee jaar, dus ook volgend jaar augustus zullen we een aantal 
prijzen moeten verhogen. 
Gelukkig kunnen we dit jaar de prijs voor koffie en thee nog ongewijzigd laten, deze zullen vol-
gend jaar augustus wel licht verhoogd worden. De frisdranken die vorig jaar al in prijs zijn ver-
hoogd blijven dit jaar ook gelijk, de andere zullen wel stijgen in prijs. 
 
Hoeveel wordt het dan duurder? Zoals gezegd zijn een aantal drankjes niet verhoogd in prijs. 
Voor de overige drankjes betaalt u na de zomerstop in de meeste gevallen 10 of soms 20 cent 
meer per drankje. Voor wijn en gedestilleerd zijn de verhogingen wat groter. Ook van een aantal 
snacks wordt de prijs verhoogd. 
Het verhogen van de prijzen doen we niet zo maar, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor 
de verhoogde prijzen bij de inkoop. Wel denken wij dat de gehanteerde prijzen in De Draaikolk 
nog altijd zeer redelijk zijn.  

Het bestuur van De Draaikolk  

Diploma gym peuters en kleuters 
 
Het diploma gymmen begon met een leuke warming up onder leiding van Brenda Bosma en Jolande van 
den Berg. De warming up bestond uit dansen op leuke liedjes: ‘hoofd schouders knie en teen’, ‘ze kunnen 
zeggen wat ze willen’ en de ‘Hokie Pokie.’ 

Toestellen 
Toen de kinderen klaar waren met de warming-up 
gingen ze op de toestellen: ringzwaaien en aan een 
ander paar ringen was een schommelplankje gehan-
gen. 
Bij het mikken was aan twee palen een touw beves-
tigd en daar overheen hingen kranten. De kinderen 
mochten daar met pittenzakken tegenaan gooien. En 
ze konden met een soort frisbees in een mand mik-
ken en er waren voetbaldoeltjes. 
In het wandrek was met een mat een tunnel ge-
maakt en er hingen hoepels waar de kinderen door-
heen konden.  En er was een schuine mattenbaan 
met een ladder ervoor. Dat vonden ze heel leuk.  
Op banken en de balk konden de kinderen balance-
ren. En met een aanloop  sprongen maken in de 

trampoline was ook erg leuk. 

(Vervolg op pagina 18) 
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Er waren ook wat losse toestellen als een schommelmat, en kleine en grote schommeltollen ; die werden 
ook veel gebruikt. 
Parachute 
Als einde werd de grote parachute gepakt. Op de parachute hadden ze grote en kleine ballonnen gelegd en 
ze gingen wiebelen en waaien met de parachute waardoor de ballonnen op en neer stuiterden. 

Kyra Tuithof (11 jaar) 

(Vervolg van pagina 17) 

3
e
 onderlinge wedstrijd gymnastiek  

22 juni was het alweer de derde gymwedstrijd van het seizoen. 
Er hadden zich weer een flink aantal kinderen opgegeven voor deze wedstrijd. 
Ook een aantal kinderen hadden zich opgegeven die  nog maar net lid waren of net overgegaan 
waren van de kleutergym. Iedere deelnemer wilde laten zien wat ze het afgelopen tijd hebben 
geleerd of verbeterd. 
Na de warming up, konden de jongens eerst hun oefening laten zien aan de ringen, daarna kon 

iedereen de oefeningen laten zien op brug, balk, vloer en sprong. 
Alle oefeningen werden beoordeeld door onze vaste juryleden, en 
ook zij lieten ons weten dat er zichtbaar hard getraind was. 
Toen iedereen alle onderdelen hadden gedaan, werd de zaal snel 
omgebouwd tot een spring parcours waar alle kinderen zich op 
konden uitleven en de telcommissie de laatste cijfers konden in-
voeren en de cijfers op de diploma’s konden zetten. 
Vandaag ging het niet alleen om de te behalen punten van van-
daag. 
Ook werden de prijzen uitgedeeld voor de kinderen die alle drie de 
wedstrijden hadden meegedaan. 
En wie o wie heeft de meeste punten verdiend en mag er de wis-
selbeker mee naar huis nemen dit jaar. 
Uiteindelijk was het zover en 
kon er bekend gemaakt wor-
den wie er de mooiste 
sprongen, koprollen, radsla-
gen en afsprongen hadden 
gedaan. 

Na de opmars voor de prijsuitreiking, werden eerst alle 
mensen die deze dag mogelijk hadden gemaakt bedankt, 
want zonder de EHBO, Juryleden een telcommissie en 
een wedstrijdleiding en andere vrijwillige ouders kunnen 
wij geen wedstrijd houden. 
Hierna waren de kinderen aan de beurt voor de prijsuitrei-
king. 
 
De wisselbeker voor het meest aan totaal punten ging dit jaar naar FAYE PRINS. 
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De winnaars van de dag wa-
ren: 
Niveau 5 
1e plaats Celeste Vink 
2e plaats Fenna Theuns 
 
Niveau 4 
1e plaats Lisa van Dillen 
2e plaats Rense van Orselen 
3e plaats Marcia Tamis 
 
Niveau 3 (1) 
1e plaats Maud Visser 
2e plaats Kate Boelens 
3e plaats Myrthe van de Hoek 
 
Niveau 3 (2) 
1e plaats Femke Brouwer en  
               Michelle Wanders 
3e plaats Tess Brouwer 
 
Niveau 2 
1e plaats Neomi Bontes 
2e plaats Kyra Tuithof 
3e plaats Nelleke Hickmann 
 
Niveau 1 
1e plaats Faye Prins 
2e plaats Tessa Buurman 
3e plaats Imke Laufenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze Turnlust competitie was weer een succes  door de inzet van de leiding en hulpleiding. 
Dank jullie allemaal en op naar het volgende seizoen 

Jolande van den Berg 
 

(Vervolg van pagina 18) 

De prijzen voor wie alle 3 de wedstrij-
den hadden meegedaan: 
Niveau 4 
1e plaats Lisa van Dillen 
2e plaats Rense van Orselen 
3e plaats Chloë Bleijs 
 
Niveau 3 
1e plaats Kate Boelens 
2e plaats Kelsey Dronkers 
3e plaats Moud Visser 
 
Niveau 3  
1e plaats Femke Brouwer 
2e plaats Myrthe de Wit 
3e plaats Michelle Wanders 
 
Niveau 2 
1e plaats Nelleke Hickmann 
2e plaats Neomi Bontes 
3e plaats Kyra Tuithof 
 
Niveau 1 
1e plaats Faye Prins 
2e plaats Raphaela Alting 
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Als je ouder geworden bent wordt het steeds belangrijker om te blijven bewegen. Je gezondheid 
doet er goed zaken mee. Je kunt verschillende ziektes en/of aandoeningen voorkomen om regel-
matig te bewegen. 
Het leuke van de groepen van Vitaal en Fit is, dat je bewegen samen doet. Dat is leuk en het 
brengt gezelligheid met zich mee. Bovendien komt je uit je isolement en je leert ook andere men-
sen kennen. Tijdens het kopje koffie of thee, na afloop van de les, worden allerlei weetjes en 
nieuwtjes uitgewisseld. 
Ook is de sociale controle groot, want als je zonder afbericht enkele keren afwezig bent geweest, 
wordt er contact met je opgenomen. 
De lessen zijn zeer gevarieerd, de trainsters gemotiveerd om de deelnemers op een leuke en 
verantwoorde manier te laten sporten. 
De zomerstop voor Vitaal en Fit begint op 20 juli. De lessen starten weer op 19 augustus. 
Fijne zomer allemaal. 

Janny Bosma 


