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 Voorwoord  
 
Het mooie lenteweer heeft even plaatsgemaakt voor een koude- en regenfront, 
maar dat komt ook wel weer goed. We gaan de zomer tegemoet en voor je het 
weet is het seizoen 2021-2022 al weer voorbij. Nog een week of zes en dan is het 
zomervakantie.  
Er wordt volop gesport en gefotografeerd, zo midden in het seizoen. De meeste 
afdelingen organiseren wedstrijden, toernooien en de afdeling Turnlustfocus orga-
niseert uitstapjes om de mooiste plaatjes te kunnen maken. 
 
De afgelopen twee maanden hebben we afscheid moeten nemen van twee Erele-
den. 
 
Klaas Jellema overleed op 1 april 2022 in de leeftijd van 94 jaar. Hij heeft in zijn 
actieve Turnlustleven heel veel gedaan voor de wandelafdeling. Hij is jaren voorzit-
ter van deze afdeling geweest, totdat deze werd opgeheven in 1989. Hij had ook 
zitting in het hoofdbestuur. Klaas is ook een aantal jaren lid geweest van de afde-
ling badminton. Zijn rackets zijn door hem aan de afdeling Vitaal en fit geschonken. 
 
Janny van Nieuwkasteel overleed op 10 mei 2022 in de leeftijd van 84 jaar. Janny 
is altijd de stimulerende kracht achter haar man Joop geweest. Zij heeft zelf haar 
positieve sporen nagelaten bij Turnlust als voorzitter creativiteit bij de afdeling 
Jeugdwerk, jarenlang jurylid van de afdeling gymnastiek tot hoog niveau. Ook heeft 
ze zich jaren ingezet voor Turnkring West-Friesland van het KNCGV. Mede door 
deze functie werd ze in commissies van de bond benoemd. De laatste functie was 
het voorzitterschap van de afdeling koersbal van 2001 t/m 2016 waardoor ze ook 
zitting had in het hoofdbestuur. 
Gelukkig hebben Klaas en Janny veel herinneringen achtergelaten. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf gaat de Avondvierdaagse bijna van start. Elk jaar 
een enorme uitdaging voor De Draaikolk. De afdeling gymnastiek loopt weer mee 
met een groepje leden. Beiden wens ik heel veel succes!! 
Dit is de laatste Turnlustscala voor de zomervakantie, dus ik wens u allen een fijne 
zomer. Geniet van alles wat je van plan bent om te gaan doen. 
 

Hartelijke groeten, 
 

Janny Bosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s:  Bij de redacteur voor  15 september 2022 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Journalisten hartelijk dank  
voor je bijdrage. 
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Biertje drienken in De Draaikolk? 

 JA PINNEN GRAAG 

Bijna op de helft van het jaar en dan mag ook ik als voorzitter weer wat in deTurnlustscala zetten. 
Heb ik wat nieuws te melden of vallen we weer terug op oude meldingen? Gelukkig niet, er is 
weer wat te vertellen over onze De Draaikolk. 
 
Dit jaar zijn we weer hard gestart met het oppakken van onze verduurzamingen en vernieuwin-
gen. Zaken die veel puzzelen en uitzoeken van ons vragen, voor we deze daadwerkelijk op kun-
nen pakken. Maar ook zijn er alweer stappen hierin gezet en zijn er enkelen ook zichtbaar. Een 
nieuwe vouwwand tussen de Soos en de Foyer was al een lang gekoesterde wens en die hebben 
we nu uit kunnen voeren. Ook is er een wand onder handen genomen in de biljartzaal, zodat de 
wind vanaf die kant niet meer binnen kan komen. De leden van de vereniging hebben deze weer 
mooi afgewerkt en zijn nu vol verwachting van de volgende wand die wij ook nog dit jaar hopen 
op te pakken. Maar eerst de kozijnen in de sportzaal! Deze zullen geïsoleerd worden, waarmee 
wij hopen een klein deel warmteverlies terug te dringen. Prettig voor het sportklimaat, noodzake-
lijk met het oog op de oplopende energiekosten. 
 

Het nieuwe schooljaar gaan we ook een nieuwe gebruiker ontvan-
gen in de sportzaal. Het Liniecollege gaat 3 dagen in de week hun 
bewegingsonderwijs geven bij ons, nu de sporthal Sportlaan uit 
beeld verdwijnt. Hiervoor hebben enkele afdelingen van de vereni-
ging Turnlust hun tijden aan moeten passen, is zelfs een groep be-
zig met een externe sportplek om hun tijd vast te kunnen houden en 
zijn er zelfs groepen van dag gewisseld. Dit allemaal om ervoor te 
kunnen zorgen dat wij deze school binnen konden halen. Een inves-
tering van de vereniging die door ons als bestuur van De Draaikolk 
zeer gewaardeerd wordt. 

 
Ook is een deel van het bestuur en enkele medewerkers al flink in het organiseren van activitei-
ten voor het jubileumjaar gedoken. Verenigingen en organisaties binnen onze locatie zijn bena-
derd met de vraag om een activiteit in het kader van 50 jaar De Draaikolk te organiseren. En 
langzaamaan komen de ideeën en voorstellen binnen. 
Een paar activiteiten die ik al mag verklappen zijn bijvoorbeeld het zwaardvechttoernooi van Bon-
nacon Medieval Fightclub, een braderie georganiseerd door Flip Kos (want we gaan natuurlijk 
niet zelf het wiel opnieuw uitvinden  ), een puzzel/wandeltocht, we gaan pubquizzen en vergeet 
vooral niet de reünie!  
Daarvoor is de datum gezet op 16 september 2023, schrijf deze alvast in de agenda.  
 
Nog een paar kleine huishoudelijke aanvullingen: 
Per 30 mei zijn er wat prijswijzigingen bij de bar, houdt er rekening mee dat het bonnetje ietsje 
duurder uit kan vallen. En ook niet onbelangrijk: week 30 t/m 33 zijn we gesloten (25-07/21-8) 
We gaan weer met zijn allen voor een mooie zomer, geniet er van en graag tot snel! 
 

Sandy Groothof 
Voorzitter De Draaikolk 
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In april heeft de afdeling een enquête gehouden. Ruim 30 leden van de 45 beantwoordden de 
vragen die betrekking hebben op het functioneren van de afdeling, en op de wensen en ideeën 
over activiteiten die bij de leden leven.  
Verheugend is dat de leden het functioneren unaniem als positief hebben beoordeeld. 
 
Op de speelmomenten wordt bij voorkeur gedubbeld. Een goede opkomst maakt het spel afwis-
selender en speelplezier groter.  

Het merendeel van de leden vindt daarom dat er actief aan werving van 
nieuwe badmintonners moet worden gedaan. Bezien gaat worden op welke 
manier hier uitvoering aan kan worden gegeven. Bij de fitheidstest voor 
60++ op 10 mei in de Draaikolk, een prijzenswaardig initiatief van Turnlust 
Vitaal en fit, is actief reclame gemaakt voor badminton.  
Resultaten zijn (nog) niet geboekt. Wel hebben de afgelopen weken 5 nieu-
we personen zich aangemeld als lid.  
 
Wat betreft activiteiten blijkt bij de suggesties in de enquête veel creativiteit, 
ook met name voor de viering het 10e lustrum van de Draaikolk in 2023. 
Wij willen de viering combineren met de door corona uitgestelde viering van 
het 50 jarig bestaan van badminton. De afdeling is opgericht op 14 maart 
1972. Voor zaterdag 18 maart 2023 wordt een activiteit gepland om aan-
dacht te besteden aan deze feestelijke momenten. Over vorm en inhoud 
wordt nog nagedacht. 
 

Op zaterdag 29 oktober is er een intern toernooi in de Draaikolk. Het toernooi wordt afgesloten 
met een gezellig samenzijn. 

Johan Scholten 

De afdeling vitaal en Fit organiseerde op 10 Mei een fitheids test voor 
leden en andere belangstellenden . 
Gelukkig was het dit jaar weer mogelijk ,na een tweetal jaren van corona maatregelen . 
Voor het begin van de test werd de bloedruk en eventueel de glucose gemeten. 
De fitheids test hield diverse oefeningen in ,waarbij vooral het ontdekken hoe het met de algehele 
conditie gesteld is centraal stond . 
Nieuw was dit jaar de mogelijkheid om deel te nemen voor mensen die gebruik maken van een 
rollator, hier voor waren speciale oefeningen beschikbaar . 
De opkomst was groot, totaal hebben ongeveer 100 mensen mee gedaan aan de test. 
Onder de deelnemers waren er diverse die wel al actief waren op sportief gebied ,maar zeker de 
deelnemers die nu nog niets deden aan bewegen ,en die toch op het punt stonden om wat te 
gaan doen ,werd gewezen op de mogelijkheden binnen onze afdeling . 
Daarbij is vooral het aspect van bewegen in een ontspannen sfeer en doen wat je wil en kan als 
heel belangrijk binnen onze afdeling  benadrukt . 
Hopelijk heeft het toch het gewenste effect gehad en hebben we er weer een aantal leden bij ge-
kregen . 
De fitheids test is vooral mede mogelijk gemaakt door de 
inzet van vele vrijwilligers . 
Gezien de belangstelling zou de test een jaarlijks evene-
ment kunnen blijven binnen onze afdeling . 
Verder gaan we nog een paar weken door met onze acti-
viteiten en hopen we op een mooie zomer en dat ieder-
een na de zomer periode weer gezond en wel kan spor-
ten . 
Voor iedereen alvast een fijne vakantie en hopen we dat 
onze afdeling een afdeling blijft waar iedereen tot op ho-
ge leeftijd Vitaal en Fit kan blijven . 
 
Nico Angevare. 
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Vitaal en fit 
Er zal met ingang van het komende seizoen het een en ander veran-
deren in de sportzaal van De Draaikolk. Dit heeft te maken met een 
nieuwe grote huurder, het Liniecollege. Zij huren drie ochtenden per 
week de sportzaal. Hiervoor moeten de “losse uren” bij elkaar ge-
schoven worden.  
 
Wat betekent dit voor Vitaal en Fit? 
 MET INGANG VAN 22 AUGUSTUS: 
De middaggroepen van de dinsdag, woensdag en vrijdag gaan 
allemaal sporten van 14.00-15.00 uur. 
De dinsdagochtendgroep gaat naar de donderdagochtend van 09.00-10.00 uur 
De rollatorgroep gaat naar de dinsdagochtend van 10.00-11.00 uur. 
Verandering van spijs doet eten, dus we gaan met elkaar de uitdaging van de verandering aan!!  
 
Groetjes, Janny Bosma 

Toen ik aan dit stukje begon besefte ik ineens dat het over 6 weken al vakantie is.  
Wat is het jaar snel voorbij gegaan.  
Met vreugde volle momenten, zoals onze club kampioenschap.  
Fijne en gezellig speel middagen, het was ook bij praten.  
Maar ook somber momenten, van ziek zijn, en van een uitvaart.  
Ons lid en oud voorzitter mevrouw Janny van Nieuwkasteel. 
Mag iedereen de kracht krijgen om verder te gaan.  
 
De Draaikolk gaat 6 weken dicht, dus wij stoppen ook.  
Onze laatste speelmiddag is op vrijdag 15 juli.  
We starten weer op vrijdag 2 september.  
Ik wens iedereen een fijne vakantie.  
 
En we zien elkaar in goede gezondheid in het nieuwe seizoen  
 
Groetjes Ida Vietje  

Dropjes kopen in  
De Draaikolk? 

PINNEN  JA GRAAG 

Avondvierdaagse 
Aan het eind van het seizoen is het traditioneel de tijd 
van de avondvierdaagse. Dit jaar was de happening 
van 30 mei t/m 2 juni. Zoals elk jaar had de Gymnas-
tiek zich weer ingeschreven.  Een enthousiast groepje 
van 9 kinderen onder leiding van Amanda Vink, Bren-
da Bosma en Jennifer van Orselen liepen alle dagen 
de 5 km. 
Om 18.00 uur startte de groep vanaf de Draaikolk en 
kwamen rond 19.30 uur weer bij het eindpunt, waar ze 
werden opgevangen door hun ouders.  
Super dat Kiki, Luuk, Kelly, Celeste, Narelle, Loeka, 
Jaylena, Destiny en Renske  hebben mee gedaan.  

                                                                                  Jullie zijn TOPPERS!!! 
Ton Bosma 
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Onderlinge wedstrijd 23 April 2022 
 
23 April hadden we de onderlinge wedstrijd gymnastiek, Het was alweer een hele tijd geleden dat 
we dit konden doen. 
Als trainers waren we super blij dat de wedstrijd weer zonder problemen gedaan kon worden en 
vooral met publiek! 
Maar vooral dat de jury de deelnemers weer wilden beoordelen Ruud Veenstra, Arina Veenstra, 
Ton Bosma en Janny Bosma. 
Ook was onze vaste wedstijdleiding weer aanwezig Sasika van den Tooren, die samen Lobke 
Florussen zorgde voor het invoeren van de punten. 
 
De kinderen hadden er zin in en wat waren ze sommige kinderen zenuwachtig. 
Voor we met de wedstrijd begonnen werd 
eerst meester Emil Vink in het zonnetje gezet 
voor zijn behaalde assistent certificaat. 
Na de warming up kon de wedstrijd beginnen 
iedereen deed enorm zijn best om aan de 
jury te laten zien wat ze geoefend hadden.  
Nadat iedereen zijn oefeningen hadden uit-
gevoerd op de brug, de balk, op sprong en 
de langemat konden de laatste punten wor-
den ingevoerd en de diploma’s geschreven 
worden door de telcommissie. 
Eindelijk was het zover en konden de win-
naars van deze dag bekend gemaakt wor-
den. 
 
Niveau 5 
1e plaats Lara Molenaar 29,60 Punten 
2e plaats Jaylena Schouten   28,80 punten 
 
Niveau 4 tot 9 jaar 
1e plaats Feline Okkerse  30,50 punten 
2e plaats Mila van Dillen  30,00 punten 
3e plaats Malia Salazar 28,80 punten 
 
Niveau 4 vanaf 9 jaar 
1e plaats Jami Kramer 31,90 punten 
2e plaats Narelle Straates  30,50 punten 
3e plaats Renske van Orselen   29,80 punten 
 
Niveau 3 tot 9 jaar 
1e plaats Liva Koopman 31,70 punten 
2e plaats Annejet Portma 31,30 punten  
3e plaats Maaike van Es 31,10 punten  
 
Niveau 3 vanaf 9 jaar 
1e plaats Mila Kramer 34,00 punten 
2e plaats Juune Benschop  32,90 punten 
3e plaats Lisa van Dillen 32,00 punten 
 
Niveau 2 
1e plaats Raphaela Alting 34,60 punten 
2e plaats Lara Teterissa 31,80 punten 
3e plaats Jayda Brandes 31,70 punten 
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Niemandsland 
 
Hij kocht een groot stuk groend dat al jaren te koop stond. Niemand wilde het oooit kopen, daar-
om heette het in de volksmond “Het Niemandsland” Het terrein was totaal overwoekerd met on-
kruid. De distels hadden zich zo uitgezaaid dat er voor een gewoonmens geen doorkomen meer 
aan was. De grond zat vol met rotsen en stenen en werd door geen enkele teelt geschikt bevon-
den. 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 hele wereld trekken. De notaris vroeg niet verder en onderte-
kende, zoals het behoort, als laatste de akte. Hij dacht er het zijne van. 

 
Met veel vertrouwen, en met pas-
sie, begon de man aan de enorme 
klus. Hij legde een ijzeren discipli-
ne 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 wil-
den gaan. Daarnaast hielpen tien-
tallen mensen uit het dorp, allen 
liefhebbers van tuinieren. In de 
loop der jaren ontstond een enor-

me 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 goed 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 zijn van mijn 
prachtige tuin”. Daarna liet hij zijn stem dalen en voegde de vreemdeling achter zijn hand in ver-
trouwen toe: “U had het hier vroeger een moeten zien, toen God het nog helemaal alleen deed”. 
 

Uit: Doorstroming 
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De fotoclub is na het verschijnen van de vorige editie twee keer bij elkaar geweest. Tijdens de 
bijeenkomst van april hebben we geëxperimenteerd met olie en water. In enkele glazen schalen 
werden een paar druppels olie in water gedaan. De schalen werden op een glazen plaat gezet 
met daaronder gekleurde papier of folie. Door een goede belichting kreeg je mooie effecten. 
Hiervan staan hieronder enkele voorbeelden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de clubavond van mei heeft René Slikker ons getrakteerd op een les in productfotogra-
fie. We moesten een voorwerp, dat we zelf hadden meegenomen, uitlichten en  fotograferen. 
Verschillende composities werden gemaakt door de verschillende voorwerpen samen te voegen 
Het was een leuke opdracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als afsluiting gaan we met z’n allen een fietstocht over Texel maken. We hopen op mooi foto-
weer! 
Ton Bosma 

Foto Jan Putters 
Foto René Slikker 

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

Contributie : 

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

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

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk                             leiding 

Maandag 18.30 – 19.30 Rhönrad beginners Amanda Vink 

  19.30 – 20.30 Rhönrad gevorderden Lobke Florussen 

Dinsdag 16.15 – 17.15 Gymnastiek vanaf 6 jaar Kim van den Berg 

  17.30 - 18.30 Gymnastiek vanaf 9 jaar Kim van den Berg 

  18.30 - 19.30 Rhönrad beginners Lobke Florussen 

  19.30 - 20.30 Rhönrad gevorderden Lobke Florussen 

Woensdag 08.45 – 09.45 Conditietraining Janny Bosma 

  09.45 – 10.45 Ouder- en kindgym Brenda Bosma 

  15.30 – 16.30 Kleuters Brenda Bosma 

  16.45 - 17.45 Gymnastiek vanaf 6 jaar Amanda Vink 

  18.00 – 19.00 Gymnastiek vanaf 9 jaar Amanda Vink 

Donderdag 10.00 – 10.45 Nijntje 1 Brenda Bosma 

  11.00 – 11.45 Nijntje 2 Brenda Bosma 

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donderdag       16.00 - 17.00 Kleuters Jolande van den Berg 

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

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

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

  Patatje kopen? 

    PINNEN 
  JA GRAAG 
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Voorzitter:  vakant 
2e voorzitter         
Secretaris :   Dhr.  P. Geertse    
Penningmeester  Mw. I vd Hert   tel: 0223-618691 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandag    13.30 - 16.30 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Maandagavondclub 
Dinsdag 13.30 - 17.00 uur  Dinsdagmiddagclub 
     18.30 - 23.30 uur  Teamwedstrijden en voorrondes 
Woensdag   18.30 - 23.30 uur  Woensdagavondclub 
Donderdag  13.30 - 17.00 uur  Donderdagmiddagclub 
       18.30 - 23.30 uur  Donderdagavondclub 
Vrijdag  13.30 - 16.30 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Vrijdagavondclub 
 
   
  

Voorzitter;             

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

Secretaris:            Dhr. J. Scholten       
  

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
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. pen-
ningmeester CSAV ”Turnlust” – Badminton DH Boterzwin 4221 1788 WT Den Hel-
der..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 

Contributie: €12.00 per maand over te maken op NL28RABO0303097876 t.n.v.  

CSAV ”Turnlust” Vitaal en Fit o.o.v. penningmeester 
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Voorzitter Mw. W Sperling              tel:0223-634842 
Secretaris Mw. D. Krijns                        
Penningm. Mw. M.A.E. Wildenburg         
Bestuurslid Mw. I.A.Vietje    tel: 0223-633522 
  Mw. J. van Dalen                    
   

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

Contributie € 6,50 per maand per persoon over te maken op NL28RABO0303097876 

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

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

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Donderdag:  14.00 - 17.00 uur  

Contributie € 6,00 per maand over te maken op  NL28RABO0303097876  

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

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

Penningmeester:  Mw. M.A.E. Wildenburg          

 

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

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

Contributie: €5,00 per maand over te maken op NL28RABO0303097876 t.n.v.  

CSAV ”Turnlust” Turnlustfocus o.o.v. penningmeester 
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