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VOORWOORD 
 

Gelukkig is het de afgelopen maanden meestal mooi weer geweest . We hebben  
kunnen genieten van de verandering van de natuur. De lente liep geruisloos over in de 
zomer!  

Verder waren de weken nogal saai, zonder sociaal contact met de groepen waar we 
altijd mee sporten  of iets anders ondernemen. Had je dat ook dat alle dagen op elkaar 
leken? Vervelen deden we ons niet. We hebben puzzels gemaakt en boeken gelezen. 
Maar gelukkig komt er langzaam verandering in. Het wordt weer beter!! De groepen van 
Vitaal en Fit en de Gymnastiek zijn vanaf 1 juni buiten aan de slag. In Den Helder op de 
ijsbaan en in Julianadorp op het schoolplein van de Verrekijker. 

Heerlijk om elkaar weer eens te zien en “live” te spreken en vooral met elkaar te 
sporten. 

Ondanks alle tegenvallers, door de sluiting van De Draaikolk zijn er zonnepanelen  
geplaatst op het dak van de sportzaal. Dit is een onderdeel van de campagne om de 
50e verjaardag  te vieren in een duurzame Draaikolk. Deze verjaardag is in 2023. Een 
commissie is bezig om dit voor te bereiden. Deze zonnepanelen kunnen worden 
“aangekocht” door iedereen die dat wil. Verder in dit blad staat hoe u dit kunt doen. Van 
harte aanbevolen!! 

De Draaikolk gaat ook langzamerhand van slot. De biljarters en de koersballers mogen 
hun ballen weer “onder voorwaarden” laten rollen. Er mogen nu nog max. 30 gasten in 
het gebouw zijn, maar per 1 juli mogen dat er 100 zijn. 

Daarom wordt de uitgestelde JAV georganiseerd op vrijdag 3 juli. Iedereen is van harte 
welkom! We zorgen ervoor dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. 

Ik zou het fijn vinden om u daar te kunnen begroeten. 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering                                                                          
Vrijdag 3 juli 2020                                                                                                         
Aanvang 19.30 uur                                                                                                      

Draaikolk 

Deze uitgave van Turnlustscala ziet er iets anders uit dan u gewend bent. Dat heeft te 
maken met het Corona-tijdperk, waarin we nu leven. 

Ik wens u allen een fijne vakantieperiode! 

Blijf gezond en let op elkaar! 

 

 

 

 
 
 

 
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: 06-27900895 
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  27 november 2020 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Janny Bosma 
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Journalisten hartelijk dank  
voor je bijdrage. 
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12-02-2020, Best een mooie datum, beetje jammer van dat ééntje. 
Dat was de datum dat er een bestuurswisseling bij de stichting plaats-
vond. 
Henny gaf al lange tijd aan te willen stoppen met zijn voorzitterschap, 
andere zaken in De Draaikolk hadden meer zijn interesse en daar zitten 
ook zeker zijn kwaliteiten. 
Na overleg met elkaar zagen we mogelijkheden en heb ik mij verkies-
baar gesteld.  
En dan ben je na stemming voorzitter van Stichting De Draaikolk. 
Verwachtend rustig aan in te slingeren, rustig aan taken op te pakken en 
met op de achtergrond de vorige voorzitter verwachtte wij een rustige 
overdracht. 
 
En hoe rustig? Mijn eerste wapenfeit was dus het sluiten van  
De Draaikolk. 
Niet echt de start die een nieuwe voorzitter wenst te maken. En ondanks 
de gesloten status ook niet de rustige opstart die je verwacht. 
Niemand had kunnen voorzien in wat voor rare tijd onze wereld terecht kwam. 
Een wereld waarin wij veel onze handen wassen, afstand moeten bewaren, thuis moeten werken, 

onze ouders niet mogen bezoeken en noem maar op. 
 
 
En daarnaast alle balletjes hoog houden om ervoor te zorgen dat wij na deze 
crisis iedereen weer welkom kunnen heten in onze Draaikolk. 
Een hele bijzondere periode waarin wij als bestuur niet bij de pakken neer  
gingen zitten. 
Ook een bijzondere periode waarbij je soms uit onverwachte hoek verrast 
wordt, zoals een anonieme gift van € 500,- van iemand die het beste met ons 
voor heeft. 
 
 
 

En wij gaan verder, wij hebben nog zoveel plannen. 
Dit jaar zijn we ons traject in gegaan naar 2023, ons 50 jarig bestaan!  
In dat jaar willen wij onze plannen uitgevoerd hebben die nu nog op de plank liggen om  
De Draaikolk te vernieuwen, verbeteren en verduurzamen. 
Een groot plan hierin hebben wij in deze periode gerealiseerd. 
 
Afgelopen mei zijn wij eigenaar geworden van ons eigen zonnepanelen veld. 128 Panelen op  
onze sporthal zorgen ervoor dat wij aan onze eigen energie behoefte kunnen voldoen. 
En om deze kosten voor een deel te kunnen dekken hebben wij uw hulp ingeroepen. 
In onze nieuwsbrief hebben wij u uitgelegd hoe u ons hierbij kan helpen en er zijn inderdaad al 
inschrijvingen op binnen gekomen. 
Is het voor u nog niet bekend? Kijkt u dan op onze facebook:  www.facebook.com/
SportenzalencentrumdeDraaikolk/ 
Volgt u ons daar ook al? Wij proberen u daar ook over allerlei zaken op de hoogte te houden. 
Ook kunt u dit terugvinden op onze website:  www.dedraaikolk.com 
 
Nu de maatregelen versoepelen en de cijfers laag blijven hopen wij er met zijn allen het beste 
van en mogen wij voorzichtig weer wat activiteiten oppakken. 
Daarbij is het natuurlijk onze wens dat wij u allen snel, maar vooral ook gezond weer mogen ver-
welkomen. 
 

Sandy Groothof 
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In de Turnlustscala van februari stonden notulen en jaarverslagen van CASV Turnlust . Dit 
als voorbereiding vaan de Jaarlijks Algemene Leden vergadering. Door een misverstand 
was het jaarverslag niet gepubliceerd. Alsnog het verslag. 
 
Jaarverslag Stichting SJC De Draaikolk 2019 
 
We zijn het jaar prima gestart. 
In de eerste week van januari werd de vernieuwde Soos opgeleverd, tochtvrij, deels geïsoleerd, 
zuinige LED verlichting en een mooi systeemplafond.   
2019 Heeft veel in het teken gestaan van energiebesparingsmaatregelen. Gedurende het jaar is 
diverse verlichting aangepast naar LED. Maar ook het besef kwam dat dit uiteindelijk niet voldoen-
de zal zijn. Andere plannen moeten worden opgesteld om het gasverbruik verder te reduceren.  
 
Op het gebied van techniek en onderhoud is dit jaar het overstromen van de keuken bij hevige 
regenval aangepakt. Het riool van de keuken en de hemelwaterafvoer van het lage dak zijn losge-

koppeld van elkaar. Een ander groot probleem openbaarde 
zich in het voorjaar met de verstopping in het riool van het 
toiletblok voor (bij de dameskant) Er bleek een boomwortel 
in de hoofdleiding gegroeid. Met hulp van de gemeente is 
een tijdelijke oplossing gevonden. Hoe dit definitief verhol-
pen kan worden moet nog nader worden onderzocht. Verder 

waren er op het gebied van onderhoud géén grote problemen dit jaar en is ook veel tijd besteed 
aan opruimen en inlopen van onderhoudsachterstanden. 
 
Bij de verhuur zijn geen specifieke zaken te vermelden. De verhuur loopt over het geheel geno-
men naar wens. Soms zegt een huurder ons vaarwel waardoor er nu geen yogalessen meer zijn 
in De Draaikolk, maar daar staan nieuwe huurders tegenover zoals het Huisduinerkoor. 
 
De barverkopen hebben dit jaar een stijging laten zien t.o.v. het voorgaande jaar. 
Hoewel er nog altijd verbeterpunten zijn stemt het exploitatieresultaat als geheel tot tevredenheid.  
 
In de tweede helft van dit jaar zijn onder het kopje 50 jaar De Draaikolk het 
energieverbruik en de toekomst van De Draaikolk samengevoegd. Een com-
missie gaat kijken wat de mogelijkheden zijn en waar we met De Draaikolk 
naar toe willen. Uiteindelijk moeten de plannen die tot realisatie komen daar 
waar mogelijk uitgevoerd worden voor het 50-jarig bestaan in 2023. Eén van 
de eerste plannen die uitgewerkt gaat worden is onderzoeken of De Draaikolk 
kan overgaan tot plaatsen van zonnepanelen die de eigen behoefte aan elek-
trische energie kunnen opbrengen. In het voorjaar van 2020 zal dit duidelijk 
moeten worden. 
 
Alles bij elkaar opgeteld heeft De Draaikolk een goed jaar achter de rug. Met de alsmaar stijgende 
energieprijzen en belastingen mag dit geen reden zijn om op onze lauweren te rusten. Niet alleen 
hebben we daarbij onze vrijwilligers hard nodig, we zullen ook stevig door moeten stappen om ons 
gebouw weer aan de eisen van deze tijd en het daarbij behorend energieverbruik te laten voldoen. 
 

Sandy Groothof 
Secretaris 
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Buitensporten 
 
De afdeling Vitaal en Fit heeft bijna alle lessen verplaatst naar de ijsbaan in Den Helder. Lekker 
sporten in de buitenlucht, als het tenminste niet regent. De trainsters Jolande, Anouk en Janny 
hebben hun best gedaan om lessen te maken met de 1,5 meter regel. Dat is goed gelukt!! 
Heerlijk om elkaar weer een te zien. Na afloop drinken we koffie met elkaar in De Draaikolk (ook 
met de gepaste 1,5m afstand. Maar heel gezellig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vakantie Vitaal en Fit 

 
De afdeling Vitaal en Fit houdt haar vakantie van 11 juli  t/m 8 augustus 
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Grote Clubactie 2020 
 
 
Op zaterdag 19 september start de landelijke verkoop van de loten voor de Grote 
Clubactie.  
Deze datum staat vast. Vanuit de organisatie van de Grote clubactie zal naar een 
passende oplossing worden gezocht als de situatie in september daar aanleiding toe 
geeft. 
Dus net als voorgaande jaren krijgen de jeugdleden  
van de afdeling gymnastiek  een eigen inschrijfboekje waarin de verkochte loten  
worden genoteerd voor een eenmalige machtiging.   
 
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 14 tot en met 18 september ontvangen alle jeugdleden hun 
inschrijfboekje. Voor vrijdag 16 oktober moeten de inschrijfboekjes weer ingeleverd zijn bij de leiding. 
 
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 9 december 2020 en de volgende dag wordt de uitslag 
gepubliceerd in de media. 
 

Helma Winkelman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Er wordt steeds meer via de webshops gekocht. Onze club kan daarvan profiteren! Als je eerst inlogt bij 
Sponsorklilk en Turnlust opzoekt dan komt er een scherm waarin alle deelnemende webshops staan. Als 
nu gaat bestellen komt er een percentage van jouw aankoopbedrag er in de clubkas. 

Blijf meedoen!!! 
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Zonnepanelen op De Draaikolk. 
 
In de laatste week van mei zijn door de Fa. Wilms BV 128 
zonnepanelen geplaatst op het dak van de sportzaal van 
De Draaikolk. Het totale vermogen is 42.240 wattpiek. Met dit vermogen kunnen we jaarlijks ge-
middeld zo’n 38.000 kWh opwekken en dat is voldoende om het gehele jaarverbruik aan elektri-
citeit van De Draaikolk te compenseren. 
 
Tot 2023 mogen we het opgewekte vermogen salderen (= wegstrepen) met ons eigen verbruik, 
na 2023 wordt de salderingsregeling in 8 jaar afgebouwd.  
Om ook na 2023 een zo gunstig mogelijk rendement te houden voor De Draaikolk zijn de pane-
len in een Oost-West opstelling geplaatst. Deze opstelling heeft een betere spreiding van het 
opwekken over de dag ten opzichte van panelen die op het zuiden zijn gericht. De piek in op-
wekken rond het middaguur is echter kleiner. We leveren dus wel iets minder terug maar daar 
tegenover staat dat we meer van het opgewekte vermogen zelf gebruiken, vooral aan het begin 
en einde van de dag. 
 
Op de website van De Draaikolk: www.dedraaikolk.com staat een link die de actuele situatie van 
de zonnepanelenopbrengst laat zien en ook kunt u de resultaten van de laatste 7 dagen terug-
zien.  
 
Natuurlijk was dit een hele investering voor De Draaikolk, zeker in deze corona tijd. Maar met het 
aflopen van de salderingsregeling vanaf 2023 was dit echt één van de laatste kansen om de pa-
nelen rendabel te plaatsen. Verwacht wordt dat de installatie binnen 5 jaar kan worden terugver-
diend. 
 
Bent u ook voor verduurzamen en wilt u De Draai-
kolk als uw verenigingsgebouw hierin ondersteunen 
dan kunt u een bijdrage leveren. De Draaikolk 
“versponsord” namelijk de zonnepanelen en u kunt 
daarin al meedoen met een éénmalige bijdrage van-
af € 25,- Op de website van De Draaikolk staat een 
link naar de nieuwsbrief met alle details en ook vindt 
u hier de inschrijfformulieren. 
De Draaikolk heeft dan weer eerder financiële mid-
delen beschikbaar en garandeert dat het gehele 
sponsorbedrag wordt geïnvesteerd in verdere ver-
duurzaming van uw verenigingsgebouw. 

 
Henny Sandbrink,  

coördinator techniek en onderhoud 
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We zijn weer begonnen!! 

 
Tijdens de gedwongen rust hebben de leden niet stil gezeten. Ze hebben zich bezig gehouden 
met een dagelijkse challenge. De opdrachten waren veelzijdig, zoals: rood, groen, oog, boek, 
schaduw en nog veel andere abstracte uitdagingen. In en om het huis konden we de foto’s ma-
ken. De resultaten werden via de app gedeeld. Het was een goede tijdspassseringen en we hiel-
den hierdoor contact met elkaar.  
Ook hadden we onze maandelijkse clubavond via Zoom. Die avond had René een interessante 
PowerPoint presentatie gemaakt. Na die leerzame les hadden we tijd om gezellig nieuwtjes uit te 
wisselen. 

 
 

 
 
We zijn ook weer met elkaar naar buiten geweest. Zaterdag 30 mei is de hele club gewapend met 
de camera op pad geweest door de Grafelijksheidduinen.  Het was een weerzien van 3 maanden 
en hadden tussen het fotograferen door veel met elkaar te bepraten. Natuurlijk hielden we ons 
aan de geldende voorschriften! Jammer genoeg  hebben we Konickspaarden en de Hooglanders 
gemist. 
Hieronder enkele resultaten. 

 
 

 De eerst volgende club- avond is op 24 juni in De 
Draaikolk!  

 Ton Bosma 

Oog: Ton Bosma 

Schaduw: Simone van Steijn 

Architectuur: Trudy Scheffer 

Duinroosje René Slikker 

Boom René Slikker 
Meertje: Ton Bosma 

Panorama: René Slikker 
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Niemandsland 
 
Hij kocht een groot stuk grond dat al jaren te koop stond. 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 door geen enkele teelt geschikt bevonden. 
De notaris die de koop bezegelde, vroeg verbaasd naar het waarom van de koop. De man be-
gon enthousiast te vertellen over de prachtige tuin die hij ging laten ontstaan en de tuin zou over 
een paar jaar bezoekers uit de hele wereld trekken. De notaris vroeg niet verder en onderteken-
de, zoals het behoort, 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 niet in zijn eentje zou redden. Hij zocht en vond drie ervaren en bevlogen tuinlieden 
die er helemaal voor wilden gaan. Daarnaast hielpen tientallen mensen uit het dorp, allen lief-
hebbers van tuinieren. In de loop der jaren ontstond een enorme tuin, die zoveel bezoekers 
kreeg dat het zowaar een winstgevende onderneming werd. Ook de middenstand, 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 be-

zoeker begrijpend aan. “Dat ben ik hele-
maal met u eens. “zonder zon en regen, 
zonder het geheim van de seizoenen, 
zonder aarde en zaad was er helemaal 
niets terecht gekomen zijn van mijn 
prachtige tuin”. Daarna liet hij zijn stem 
dalen en voegde de vreemdeling achter 
zijn hand in vertrouwen toe: “U had het 
hier vroeger een moeten zien, toen God 
het nog helemaal alleen deed”. 
 

Uit: Doorstroming 

Biljarten met het coronavirus 
Het  coronavirus maakte vlak voor het einde van ons biljartjaar een abrupt einde aan ons wed-
strijdschema. Een van onze teams had grote kans naar het gewest te mogen; snel was duidelijk 
dat dit niet door zou gaan en dat dit voor de wedstrijdbiljarters een verloren jaar was. 
Iedereen begreep dat het niet anders was, maar stilletjes zal er bij sommige in gedachten een 
lelijk woordje gevallen zijn. Ook voor mij als arbiter: Niet tellen op het Nationaal- en het gehandi-
captentoernooi , mijn uitje naar Hoorn waar ik altijd heel 
erg naar uit kijk. 
 
De voorronden beginnen in september weer voor de wed-
strijdbiljarters maar het blijft onzeker. Volgens de KNBB 
zou het zo maar kunnen zijn dat we dan weer opstarten,  
maar alles hangt er vanaf of we dan geen tweede golf van 
corona krijgen. 
Na 3 maanden gaan we maandag 15 juni hoop ik weer 
beginnen met het recreanten biljarten. Met een strak proto-
col dat alle spelers per email of per post hebben gekregen. 
Dat houdt in: 1,5 meter afstand, geen handen schudden en geen knuffels wat ik heeel erg vind. 

(Vervolg op pagina 12) 
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Laten we hopen dat het protocol nageleefd wordt, zodat iedereen weer fijn met deze leuke sport 
bezig kan zijn. 
 
Ik hoop dat ons een tweede golf bespaart blijft. Het geldt niet alleen voor mij, maar voor een hele-
boel mensen, dat persoonlijk contact een heel groot ding is. 
 
De periode van lock down heeft ook een positief effect gehad. Het bewust worden van die dingen 
die  nu niet meer konden en die eigenlijk normaal waren. Gewoon even bij iemand op bezoek. 
Heel positief was de creatieve oplossing van mensen om er voor een  ander te zijn, spontane ac-
ties voor het verplegend personeel. 
Ik hoop dat iedere sporter gauw weer veel plezier aan zijn sport mag beleven. 
Lieve mensen pas goed op en hou het protocol aan; niet alleen in de vereniging maar ook daar 
buiten. 
Blijf gezond en gebruik uw verstand. 

Ingrid van der Hert 
 

(Vervolg van pagina 11) 
 

  

Buitengym 
Wat was iedereen blij om weer te kunnen gymmen met de juf van Turnlust. Het was wel vreemd, 
zo buiten, maar wel heel leuk! De kinderen van juf amanda konden meteen aan de slag, maar die 
van juf Kim moesten een weekje wachten vanwege de regen. 
Ook de conditietraining groepen van Fred en Janny zijn 
buiten aan de gang gegaan. En ook voor deze groepen 
was het met heel veel plezier! 
De spullen werden met een kar of met de auto vervoerd 
van De Draaikolk naar de ijsbaan. 
 
De kinderen van de groepen uit Julianadorp van juf Jo-
lande zijn de buitenlessen begonnen op het schoolplein 
van de Verrekijker, al regende het wel op de eerste don-
derdag. 
De peuters en kleuters gaan weer gymmen zodra we 
naar binnen mogen. 
Voor alle leden geldt: als we weer naar binnen mogen 
zullen we dat zeker doen. Iedereen krijgt dan daarover 
bericht van de juf. 

 
(Vervolg op pagina 13) 

Vervoersbedrijf Emil 
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Zomervakantie  
Dit jaar is de zomervakantie voor de afdeling gymnastiek iets korter dan normaal. Dit doen we om 
een beetje de sportloze weken in te halen. 
 

De vakantie is van 11 juli t/m 8 augustus 
 

Janny Bosma 

 
 

(Vervolg van pagina 12) 

Les juf Amanda 

Les juf Kim 

Les op het plein van de Verrekijker Julianadorp 
van Juf Jolande 
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Verschijningsdata Turnlustscala 
 
Kopij:     Uitgave  

 

 
27 november 
19 februari 
  2 april 
22 mei 

  
2020 
2021 
2021 
2021 

 
12 december 
  5 maart 
16 april 
  5 juni 

 
2020 
2021 
2021 
2021 

Badminton en corona 
 
Misschien wordt het vanaf 1 juli a.s., maar als het tegen zit mogen we pas weer na 1 september 
spelen. En door de corona zijn er  een aantal “nieuwe” regels. 
Voorlopig zijn de kleedkamers en douches nog buiten gebruik en dat blijft nog wel even. Hier 
moet De Draaikolk eerst een goede regeling voor maken. Voorlopig dus alleen even omkleden, 
douchen dus thuis. Nog mooier is als we thuis alvast omkleden als dat gaat. 
 
De toegang tot de zaal is via de foyer, verlaten van de zaal doen we door de heren leiderskamer 
en gang. Uiteraard dienen de regels van De Draaikolk gevolgd te worden, zoals handen  
ontsmetten en afstand houden. 

 
De aanvangstijd kan iets wijzigen. Dit hangt af van de afspraken die ge-
maakt worden met de gebruiker van de zaal voor en/of na ons. Tussen de 
gebruikers van de sportzaal wordt een kwartier ruimte gemaakt om de coro-
naregels goed te kunnen opvolgen.  
 
Het spelen gaat nu voorlopig iets anders dan voorheen. Alle 4 de velden 
worden gebruikt en op alle velden wordt tegelijk gestart met spelen. Het 
maximum aantal spelers per keer is voorlopig 16, er is geen ruimte voor 
“toeschouwers”.  Maar dit is niet in beton gegoten, wijzigingen etc. komen 
per mail dus hou de mail in de gaten. 
Iedere game begint met een andere shuttle, na het einde van de game 
wordt deze in de “gebruikt” koker gestopt (deze gaat eerst een aantal dagen 
in “quarantaine”) Tijdens het spelen wordt zo goed mogelijk de 1,5 meter 
afstand in acht genomen.  
 

 We wachten op het veld tot alle velden klaar zijn met spelen en vervolgens wisselen een aantal 
spelers van veld. Vervolgens wordt er weer een game gespeeld. 
 
Zoals gezegd, dit is het basisplan. Het hele plan krijgen de leden per mail, met ook de regeling 
hoe we per keer de 16 spelers “samenstellen”. Het is voor nu even niet anders, hopelijk is het 
slechts voor een korte periode. 

Henny Sandbrink De voorzitter 
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Goedendag, 

 

Ik zal mij even voorstellen, sinds begin maart heb ik de groep  

Vitaal & Fit van woensdag 13:00-14:00 onder mijn hoede. Na  

2 trainingen gooide corona roet in het eten, In dit geval de  

trainingen.  

 

Ik ben Anouk Stroo, (nog) 39 jaar jong, geboren en getogen in 

Den Helder. Ik werk al 14 jaar in het ziekenhuis en na een nare 

periode in mijn leven ben ik gaan nadenken wat vind ik nou leuk. 

Ik gaf al regelmatig (hardloop)training aan mijn hardloop maatjes. 

Daar werd ik blij van. Door die nare periode ben ik bewuster gaan 

eten, waardoor ik 15 kg kwijt geraakt ben. Daardoor ben ik gaan 

kijken naar een geschikte opleiding. April 2109 begonnen met de 

1e opleiding fitnesstrainer A en november van datzelfde jaar  

diploma gehaald. Dit jaar bewegingsdeskundige senioren sport gevolgd, veel van geleerd. Op het 

moment ben ik bezig met gewichtsconsulent en hormoon coach. Eind juni ga ik beginnen met 

leefstijl coach. Voor 2021 staat fitnesstrainer B (personal training) op het programma. Voorlopig 

ben ik dus nog niet uitgeleerd. Als ik alles heb afgerond ben ik officieel Vitaal Coach.  

 

Op sportgebied ben ik zeer fanatiek met hardlopen. 5 marathons gelopen en 20 halve marathons. 

Ik was aan het trainen voor mijn 1e 1/8 triatlon, maar door corona is het evenement doorgescho-

ven naar 2021. Ik ga het doen voor KiKa (kinderenkankervrij) en heb 1000 euro opgehaald, waar 

ik erg trots op ben.  

 

Sinds januari ben ik ook trotse bezitter van een eigen bedrijf: Fit-

FlowStroo. Naast fitnesstrainer ben ik ook sinds 2009 sportmasseur en 

heb een aparte massage kamer thuis. In de toekomst hoop ik mensen 

te begeleiden naar een gezonde leefstijl, dat kan met beweging te  

maken hebben, maar ook met voeding. Naast de training bij Turnlust 

geef ik woensdag ochtend sinds januari “gym” bij een damesgroep in 

de leeftijd van 66-91 jaar. En ik geef bootcamp aan mijn collega’s van 

Noordwest Ziekenhuisgroep. Dit geeft mij veel energie, ik ben blij dat ik 

deze stappen heb gezet. Je bent nooit te oud om te leren! Hopelijk tot 

gauw! 

Anouk Stroo 
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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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