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De Draaikolk en de vereniging C.S.A.V. Turnlust hopen weer via de Rabo Clubsupport 
een mooi bedrag binnen te kunnen halen voor verdere verduurzaming van ons ge-
bouw. 
Wij hebben daarom ingeschreven met dit keer het doel: aanschaf nieuwe verwar-
mingsketels. 
Een noodzakelijke investering waar wij op zeer korte termijn voor komen te staan, 
maar ook een investering wat weer een groot gat in het budget slaat. 
Met uw hulp kunnen wij deze kosten wat omlaag brengen en hopen dan ook dat 
een allen die lid is van de Rabobank, hun stem gaat gebruiken voor ons (De Draai-
kolk) en voor de vereniging Turnlust. 
Gezamenlijk kunnen wij deze donatie gebruiken voor deze investering. 
Hoe deze support werkt kunt u vinden op: www.rabobank.nl/clubsupport 
Let erop: U mag 5 stemmen geven, maar maximaal 2 per doel. 
Deze stemmen gelden alleen als  alle 5 stemmen zijn verdeeld. 
2 voor De Draaikolk, 2 voor Turnlust zou ons heel bij maken en natuurlijk zijn er nog meer mooie Helderse doelen 
om die 5e stem te geven. 
De aftrap om te stemmen is vanaf maandag 4 oktober en u heeft de tijd tot 25 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens hoofdbestuur C.S.A.V. Turnlust en Stichting De Draaikolk 
Sandy Groothof 

We zijn nu echt in de herfst terechtgekomen. Regen en zon wisselen elkaar af en er zijn al heel wat bladeren te 
vinden op de grond. En de èchte herfstkleuren komen eraan. Heerlijk! Ik hou ervan. 

Eindelijk na vele maanden zijn we weer normaal aan het sporten of foto’s maken. Wat een fijn gevoel geeft dat! 

Na de zomer zijn we ook meteen begonnen met inzamelingen: De Grote Clubactie. Wees er 
snel bij als u nog loten wilt kopen! Het kan nog! 

En u kunt ook gratis sponsoren. Via de klantenkaart van de Vomar, via Rabo Clubsupport, Via 
Sponsorkliks en de plastic flessen inzameling. Help mee!! Alle beetjes helpen. 

U leest er meer over even verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Ik wens u/ons allemaal een heerlijke sporttijd zonder vervelende onderbrekingen. 

Janny Bosma  

De laatste maand zijn er vele jeugdleden langs familie en de buren gegaan met de lotenboekjes 
van de Grote Club Aktie. Ook binnen de afdelingen is er flink gelobbyd om de club te sponso-
ren.  Bij deze actie ontvangt de club voor elk verkocht lot €2,40 . Hierdoor kunnen we activitei-
ten  binnen Turnlust bekostigen. 

Je kunt nog steeds lotenkopen t/m 27 oktober. Doe het snel!!! 

http://www.rabobank.nl/clubsupport
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We zijn weer begonnen met Koersballen!!                                        

Dat is een leuk spel en niet moeilijk. Iedereen kan het spelen. 

Zelf ben ik nu 3 jaar lid. Ik ben door een oud lid gevraagd om eens te komen  kijken. Ik was meteen verkocht. Ik ben 
begonnen op de maandagmiddag. Omdat ik het zo leuk vond is later   de vrijdagmiddag er bijgekomen. 

Toen kwam de corona en we en mochten wij een tijd niet spelen. Dat was niet goed voor het ledenbestand. 

Helaas is nu de maandag vervallen, omdat er te weinig leden over waren. 

Gelukkig spelen we weer volop op de vrijdag. 

Je mist de gezelligheid van het samenzijn op de maandag en vooral het snoepje uit het trommeltje van Nel. 

Bij welke club krijg je een snoepje! 

We willen erg graag wat nieuwe leden erbij. 

Ik zou zeggen: “ Neem een vriend/vriendin of kennis mee!!.” 

Het is erg gezellig bij ons . 

Hopelijk bevalt het zo goed dat ze dan blijven. 

Dat zou fijn zijn . 

Groetjes van  Annie Hoepel.             

Ben je klant van de Vomar en heb je een Klant is Koningkaart dan kan je gratis sparen voor je club! Je moet je daar-
voor je kaart koppelen aan de club waarvoor je wilt sparen. 

Je heb dan een unieke clubcode nodig.  

Deze is voor Turnlust: TUJUL2021 

Elke keer als je boodschappen doet bij de Vomar dan spaar je automatisch 
0.5% van het aankoopbedrag voor je club.    

Je hoeft alleen je Klant is Koningkaart te laten scannen bij de kassa!                                                                                            
De penningmeester ontvangt automatisch elk kwartaal het bedrag van de Vomar van de gekoppelde kaarten. 

Doe voortaan boodschappen voor je club.  

Dank je wel!!  

Marina Wildenburg 

Wij sparen lege plastic flesjes! 

Ons doel? Een mooie bijdrage voor de viering van 50 jaar De Draaikolk in 2023. 

Levert u uw flessen/flesjes bij ons in, dan komt het ten goede van de vereniging Turnlust en 
stichting De Draaikolk. 

Alle plastic flessen zijn van harte welkom als donatie. 

De bak om te kunnen doneren staat in de centrale hal. 

Haalt u  iets te drinken wat in een plastic statiegeldflesje zit, denk er dan vooral aan om deze  
in de bak met oranje deksel in te leveren! 
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In deze herfsttijd beginnen de vakanties in warmere streken weer te kriebelen. We 

reserveren deze belevenissen vaak digitaal. Ook willen we dan nieuwe kleding aan-

schaffen bij een digitale modezaak. Door al dat overleggen bij de warme kachel begint 

de maag te knorren. Even een maaltijd voor de familie bestellen bij een fastfood keten 

om het aankoopsucces te vieren. 

Wist je dat je  met deze aankopen je club CSAV Turnlust kunt sponsoren?  

Dit gaat heel gemakkelijk met SPONSORKLIKS. 

Je download de app “Sponsorkliks” op je tablet, telefoon of PC. Als je iets wilt bestellen doe je dat via deze app.  

Succes en bedankt. 

 De afdeling Vitaal en Fit is jarig. Het jongste onderdeel van de vereniging bestaat 5 
jaar. 

Menig deelnemer is al vanaf de 1e les in 2016 lid van Turnlust! 

Voor 60-plussers dè ideale mogelijkheid om samen te sporten. En vooral: het is ge-
zellig. 

We gaan samen het feestje vieren van 26 t/m 29 oktober en 3 november met feest-
lessen én koffie met iets lekkers. 

En ballonnen en slingers!! 

We hopen nog vele jaren door te gaan.  

 

 

Tijdens het arbitersoverleg 9 augustus 2021 werden twee mensen even in het zonnetje gezet. Dit omdat zij allebei 
een jubileumjaar te vieren hebben. Beide ontvingen een mooie bos bloemen en een oorkonde die zij vol trots pres-
enteerden. 

Ria de Vries arbitreert al 25 jaar. Op zich is dat al een heel mooie prestatie, maar nog steeds is zij vol enthousiasme 
bezig met de arbitrage. 

Voor Henk Buijs geldt hetzelfde, echter hij is 12,5 jaar een geziene arbi-
ter. Heel mooi om te zien dat deze mensen een warm hart toedragen 
aan de biljartsport en hun inzet hiervoor geven. 

Wij wensen Ria en Henk alle goeds toe en hopen nog lang van hun inzet 
te kunnen genieten. Veel dank en gefeliciteerd namens het District 
NWN. 

Gezien hun enthousiasme, maar ook de uitdunning van het arbiter 
korps, zoeken wij nog leden die zich willen opgeven voor de training als 
arbiter. Deze training wordt betaald door het district en wij zorgen 
ervoor dat je reiskosten worden vergoed. Meldje aan!  

Zonder arbiters geen wedstrijden, dat kan niet de bedoeling zijn. 

Dank zover. 

Ron Schellingerhout 
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Op 27 november 2021 is er in de Draaikolk een sportieve proeverij.  Op deze dag worden verschillende sporten  ge-
presenteerd aan mensen van 55+  uit Den Helder. 

Dit wordt georganiseerd door Mee & de Wering, Team sportservice en CSAV 
Turnlust.  

Op deze ochtend kan men deelnemen aan diverse activiteiten, zoals senioren 
Fifty Fit van het zwembad, Thai Chi, Rollatorgym, Biljarten, Koersbal, Badmin-
ton, Tafeltennis, Salsa bij Djeh en Sjoelen. Er wordt gewerkt in verschillende 
tijdsblokken, dus vooraf aanmelden gewenst via: 
www.noordhollandactief.nl . Aanmelden op de dag is mogelijk, indien er nog 
tijdsblokken beschikbaar zijn. 

Marina Wildenburg 

De afdeling Gymnastiek is onlangs trotse bezitter van nieuwe turntoestellen. 
We hebben allerlei springtoestellen kunnen overnemen van onze zustervere-
niging  Pro Patria, omdat ze gestopt zijn. 

De nieuwe airtumblingbaan wordt nu veel gebruikt door de leiding. Ook de 
dubbele trampoline, met de plofmat is erg populair bij de leiding en dus ook 
bij de leden. De juffen bedenken vele leuke oefeningen voor de kinderen. 

We hopen door deze nieuwe uitdaging meer nieuwe leden te krijgen. 

 

Tijdens de coronaperiode zijn de clubavonden van onze fotoclub doorgegaan.  We kwamen niet fysiek bij elkaar, 
maar we werden door René Slikker bijgepraat via Zoom. Ook bleven we 
individueel foto opdrachten  uitvoeren. Deze werden dan onderling uitge-
wisseld. Gelukkig komen we weer maandelijks bij elkaar. We gaan ook 
weer samen op pad.  

We zijn in september naar Hoorn geweest. 
Gewapend met de camera’s hebben een wan-
deltocht naar de haven gelopen. Daar werden 
we verrast met een vaartocht over het 
Hoornse Hop met de vissersboot de HN1.  

Vele mooie plaatjes zijn geschoten en gepresenteerd op de laatste clubavond. 

We kunnen nog enkele enthousiaste hobbyfotografen gebruiken. Kom eens kijken op 
een van de clubavonden. 

Voor informatie kijk  op de website: www. turnlust.com  

Ton Bosma 

 

 

Zuidstraat 75
1781 BV Den Helder 0223-615773

wandbekleding   verf    zonwering   kurk    parket  

Daar krijgt u
een kleur van


