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De herfst is begonnen. Ik vind het toch ook een fijn jaargetijde. De bomen 
kleuren prachtig en de tuinen en terrassen worden zien er prachtig uit door de 
diverse kleurige bloemen en planten. En de regen en de wind? Die horen er 
gewoon bij. Pech gehad als je buiten nat wordt van een bui, maar lekker als 
behaaglijk als je binnen zit. Ze de kaarsjes maar aan! 
 
Het verenigingsjaar 2019-2020 is al weer een maand oud. Iedereen is weer 
begonnen met sporten, behalve een paar die juist nu op vakantie gaan. De 
foto-club maakt het hele jaar foto’s, die neemt geen vakantie. Zelfs de eerste 
competities zijn gestart. 
 
Voor het project Fitte Start, een beweegimpuls voor de allerjongsten, werd op 
12 september een beweeginstuif gehouden. Bijna 60 kinderen bezochten met 
hun ouders dit festijn. Voor de kinderen was het vooral spelen, dansen en 
sporten. Voor de ouders was het informatie verzamelen bij de deelnemende 
instanties. Een heel geslaagde middag. 
 
Op 12 oktober wordt de jaarlijkse Kaderdag georganiseerd. Een leuke middag 
voor alle bestuursleden, trainers, hulpleiding, scheidsrechters, wedstrijdlei-
ders, barmedewerkers en andere vrijwilligers. Een middag vol activiteiten en 
afsluitend een gezamenlijke maaltijd. 
Wilt u ook meedoen? Er zijn nog vacatures. Vraag ernaar bij de bar of in je 
afdeling! 
 
Er is ook een start gemaakt met de organisatie van de Sportieve Sinterklaas. 
Deze wordt gehouden op zaterdag 23 november. Je hoeft geen lid te zijn om 
mee te doen, maar geef je wel snel op want vol=vol. Het belooft weer een leu-
ke middag te worden. 
 
Ik wens u allemaal veel plezier tijdens uw sport en als u aan een competitie 
meedoet: veel succes!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   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 25 november 2019 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Journalisten hartelijk dank  
voor je bijdrage. 
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De Draaikolk 50 Jaar!  

 
Ja u leest het goed, het duurt misschien nog heel even, maar 
de datum nadert met rasse schreden. En we gaan het moment 
(oktober 2023) ook niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
De reden dat we er nu over beginnen is omdat we nu moeten 
starten willen we straks klaar zijn voor de dag dat De Draaikolk 
haar 50e verjaardag viert. Nu moeten we nadenken over wat 
we willen, wat we kunnen, welke ideeën er zijn enzovoort. 
Ruwweg in de tijd is er een half jaar om alles te inventariseren, 
een jaar om te onderzoeken wat er haalbaar is en hoe we dit 
gaan aanpakken en uiteraard is er ook nog tijd nodig om het 
dan te gaan realiseren.       In oktober 2023 kunnen we dan 
“heropenen” met een groot feest. (of wat we ook maar 
bedenken) 
Uiteraard kan dit alleen als ons hier samen voor willen 
inspannen. 

 

Wie heeft er ideeën wat er zou moeten gebeuren en wie zou een bijdrage 
kunnen leveren? 
 
Vanaf volgende maand is een commissie actief die zal inventariseren welke wensen en ideeën er 
zijn en deze rangschikken naar belang, haalbaarheid etc. 
Dit proces loopt tot ongeveer maart volgend jaar, dan moet de lijst er zijn. 
Van april 2020 tot maart 2021 wordt gekeken wat er nodig is om de plannen tot realisatie te laten 
komen, waar het geld (subsidies, lening, reserves) vandaan moet komen etc. Vervolgens zullen 
de plannen ingeschoten worden, subsidies moeten worden aangevraagd etc. Vanaf 2022 zullen 
we de plannen die financieel haalbaar zijn gaan uitvoeren. En uiteraard moet het 
heropeningsfeest worden georganiseerd. 
Vooralsnog zal de commissie een keer per twee maanden bij elkaar komen, mocht de noodzaak 
anders uitwijzen zal dit worden aangepast.  
 
Er komt een ideeënbus waarin u eventueel uw ideeën kenbaar kunt maken. Ook kunt u aangeven 
of u zou willen deelnemen in de commissie, eventueel voor een gedeelte van het hele traject De 
commissie hoeft niet permanent uit dezelfde mensen te bestaan, 
iedereen die een goede bijdrage kan en wil leveren in een bepaalde 
periode is welkom. En er is een einddatum, namelijk de “heropening 
okt 2023” 
 
Om u alvast wat op weg te helpen:  
 
Technisch:  Het verduurzamen van het pand is een belang-

rijk item. In dit vlak zijn ook subsidiemogelijk-
heden te vinden. 

Maatschappelijk: Het goed definiëren van ons maatschappelijk 
belang en de doelgroepen kan helpen om sub-
sidies op dit vlak aan te boren.  

Heropening: Feest, wat voor feest, voor wie etc. 
 
 

 
 
 
 

(Vervolg op pagina 6) 
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PR:  
 Zonder goede PR komt er niets van de grond, misschien wel de belang-

rijkste pijler van dit plan. Plan van aanpak. 
Sponsoren: Ook een belangrijke pijler. Activiteiten koppelen aan sponsoring. Sponsors 

betrekken bij de uitvoeringsfase. 
Natuurlijk is er nog veel meer te bedenken, als er maar een link is met het doel. 
 
De ideeënbus komt binnenkort ergens in de buurt van de postvakken te hangen. 
Maak er gebruik van en kijk gerust vanuit uw eigen perspectief. Als alle groepen meedoen komt 
uw belang vanzelf naar voren! 

Henny Sandbrink 

(Vervolg van pagina 5) 

Nieuws van de Stichting De Draaikolk 
 
Ook deze zomer is er weer gewerkt in en aan De Draaikolk. De meest zichtbare wijziging is het 
vervangen van de schuifdeuren naar de Sportzaal en boven tribune door gewone deuren. Mo-
menteel wordt e.e.a. in de verf gezet en uiteindelijk komt er ook een dranger op de sportzaal 
deur. Daarmee is een belangrijk tochtprobleem in de foyer verholpen en weer een stap gezet in 
het terugdringen van ons energieverbruik.  
 
Ook in de toiletten is gewerkt. Kleine lekkages zijn verholpen en hier en daar zijn wat afvoerleidin-
gen vervangen. In het herentoilet komt binnenkort een nieuwe pot met spoelblok en hopelijk gaat 
ook het urinoir in de herenkleedkamer snel weer open voor gebruik.  
 
Minder zichtbaar zijn de keuringen om aan de regelgeving te blijven voldoen zoals de keuring 
door de brandweer op brandveilig gebruik van het gebouw en de vierjaarlijks inspectie van de 
gasleiding. Vooral de keuring door de brandweer levert nog wel eens verrassingen op. Wat vorig 
jaar aangepast is wordt soms ineens weer afgekeurd. Maar uiteindelijk zijn we tot overeenstem-
ming gekomen en kunnen we weer een jaar verder. 
 
Er staan nog meer zaken in de planning zoals vervanging van de vouw-
deuren tussen de Soos en Foyer, maar deze is even naar de achtergrond 
gedrukt toen bij hevige regenval de rioolputjes in de keuken overstroom-
den en het water via de bar de foyer in liep. Inmiddels is duidelijk hoe dit 
wordt veroorzaakt en op korte termijn zal het riool aan de zuidzijde van 
De Draaikolk worden aangepast zodat dit niet meer kan gebeuren. He-
laas moeten we daarvoor wel weer een zakje met geld inleveren, maar 
dat is niet anders. 
Een ander zakje met geld gaat naar de noodverlichtingsinstallatie voor 
een nieuwe batterij set. De oude set is op en niet meer betrouwbaar en zal dit najaar worden ver-
vangen. Tevens zijn er al diverse armaturen vervangen en zullen er nog meer worden vervangen 
dit najaar. 

(Vervolg op pagina 7) 
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Tussendoor wordt er opgeruimd. Het magazijn, de werkplaats, de 
studio, het fietsenhok en de CV ruimte. In alle ruimtes wordt geke-
ken naar zaken die hier al heel lang ruimte innemen en nooit ge-
bruikt worden of niet meer zinvol zijn. Dit vordert langzaam maar 
gestaag. Langzaam omdat er altijd wel werkzaamheden zijn met 
een hogere prioriteit die met de kleine onderhoudsploeg aangepakt 
moet worden, maar toch boeken we hier ook voortgang! 

Henny Sandbrink 
 

(Vervolg van pagina 6) 
 

Beweeginstuif Fitte Start.  
 
 
Op donderdag 12 september werd er voor de tweede keer een Fitte Start beweeginstuif gehou-
den. Deze instuif is het startsein voor een nieuw seizoen Fitte Start; een beweegaanbod voor kin-
deren van 0-4 jaar waar verschillende partijen bij betrokken zijn;  
Turnlust, Aquacentrum Den Helder, JOGG/team Sportservice, Fysiotherapie Huiberts,  Dieet&Co, 
GGD,  SKDH en Kappio 
In de sportzaal had iedere organisatie een van de be-
weegonderdelen klaargezet voor de allerkleinsten. Zo 
kon je bijvoorbeeld bij SKDH lekker dansen, bij Kap-
pio loopfietsen, Het Aquacentrum had een zwembad 
op het droge en Turnlust had een hobbelbobbelbaan  
neergezet. Ook was er een reuzenschommel opge-
hangen.  
 
Het was weer een groot succes. Toen de deuren 
open gingen om 15.00 uur stonden de eerste ouders 
en kinderen al te trappelen om te beginnen. Er was zo 
veel te ontdekken dat sommige kinderen om 17.00 
uur nog niet klaar waren en nog een rondje op de 
loopfiets wilden of de hobbelbobbelbaan nog de andere kant op wilde doen.  
 
Er waren ongeveer 55 peuters, samen met hun broers/zussen en ouders. Het was dus een gezel-
lige drukte in de zaal en weer voor herhaling vatbaar. We hopen natuurlijk dat door deze instuif 
de beweegaanbieders weer een hoop nieuwe deelnemertjes krijgen.  
 

Brenda Bosma 
 

 
 

                Mede mogelijk gemaakt 
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Start NIJNTJE beweegdiploma 
 
Nieuwsgierig kijken ze om even voor tien uur met grote ogen om het hoek-
je van de deur de zaal in. Wow wat een grote zaal, wat staat daar nou alle-
maal? En wie zijn die mensen allemaal? Een voor een komen de kinderen 
de zaal binnen. Eerst nog wat onwennig even de boel verkennen.  En dan 
gaat er een muziekje aan van nijntje en dan gaan de moeders op de tribu-
ne zitten en gaan wij rennen en springen en op je tenen en nog veel 
meer…  
 
De juf wijst aan wat we allemaal gaan doen… kruipen onder de tunnel door… rollen met de bal… 
oh rollen van een heuvel… dat is leuk! En lopen op de bank en op een touw, en de wiebel-
plankjes. Kijk eens juf, wat ik allemaal al kan..  
Hee, met de bal kun je ook onder de tunnel door…. En als ik m boven aan die berg leg, dan rolt-
ie er af, zo die gaat ver! Helemaal naar de andere kant…  
Een ander liedje klinkt door de zaal… “ruim je rommel nou eens op……” het is al weer tijd om de 
spullen aan de kant te zetten…. Alle ballen gaan in de tas, de spullen aan de kant en we doen 
nog een beweegliedje over de dieren en de bomen en dan gaan we kijken of pappa en mamma 
er nog zijn…  
 
Ja! Gelukkig ze zijn er nog! Het was hartstikke leuk! Tot volgende week! 
De nijntje lessen van het seizoen zijn weer van start gegaan. In de ochtend nijntje 1 de allerklein-
sten van 2 en 3 jaar en in de middag nijntje 2 voor de kinderen die nijntje 1 al hebben gehaald en 
voor de wat oudere peuters en jongste kleuters .  

Brenda Bosma 
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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   € 348.51 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 
 
De landelijke verkoop van de loten voor de Grote Clubactie is weer van 
start gegaan  
Net als voorgaande jaren hebben 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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Tijdens de laatste clubavond van het seizoen 
was de opdracht om je toestel mee te nemen. 
Er werd in de uitnodiging niet vermeld wat er 
zou gaan gebeuren. 
Na het  beoordelen van de macrofoto’s, kwam 
René met  bellenblaas potjes op de proppen! 
Iedereen kon experimenteren met de bellen. In 
eerste instantie dacht men dat het een makkie 
was, maar dat viel wel tegen. De bellen knapten 
voordat de camera was ingesteld. Toen werd er 
in groepjes samengewerkt. Dit leverde allerlei 
verrassende situaties op. Met veel plezier werd 
er geëxperimenteerd, hetgeen verrassende re-
sultaten opleverde. 

 
 
Toen we voor de zomervakantie afscheid van el-
kaar namen, kregen we 2 opdrachten mee om te 
fotograferen. Dit was een “vakantie groet” en 
“drinken “. Ieder kon zich zijn/haar eigen creativi-
teit botvieren. Natuurlijk kon men zich met andere 
(vakantie) foto’s bezighouden. Deze beelden                        

                                                                             moesten wel handmatig worden ingesteld.   
 
Tijdens de eerste bijeenkomst zijn we gewapend met 
de camera’s naar buiten gegaan. Daar stond Dana 
klaar met een emmer bellenblaas en stokje met een 
touwtje. Daarmee maakte ze hele grote bellen. 
Deze bellen kregen door de laagstaande zon de 
prachtigste kleuren. Met veel plezier hebben we 
mooie foto’s gemaakt. 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Foto René Slikker 

Foto Ton Bosma 

Foto Trudy Scheffer 
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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 januari 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 1 Brenda Bosma 

   16.00  - 16.45 Nijntje beweegdiploma 2 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  

Verschijningsdata Turnlustscala 
 
Kopij:     Uitgave  

25 november  
15 februari   
4 april        
30 mei                  

2019  
2020 
2020 
2020 

7 december  
29 februari  
18 april   
13 juni         

2019  
2020 
2020 
2020 
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Voorzitter:  vakant 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols     
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer    
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 

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

Secretaris:            Dhr. A. van Deutekom             
  

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”. 

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:  Mw. B. Nijbroek      

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              
 
2e secr.        Mw. D. Krijns                       tel:  
Penningm. Mw. M.A.E. Wildenburg       tel:   
Bestuurslid Mw. I.A.Vietje    tel: 0223-633522 
  Mw. J. van Dalen                  tel:  

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. penningmees-
ter  
CSAV ”Turnlust” – afd.Koersbal, Den Helder  o.v.v. contributie 

wnd.  Voorzitter: Mw. J. A.G. Bosma      
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 NL17RABO01431.98.327  
t.n.v.  CSAV”Turnlust” – Sjoelen  o.v.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” Turnlustfo-

cus o.o.v. penningmeester 
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Team Sportservice Den Helder heeft in samenwerking 
met de afdeling Vitaal en fit de Rollatorloop georgani-
seerd. Deze wordt voor de 3e keer gehouden op Wil-
lemsoord in gebouw 66. 
 
Wethouder Peter de Vrij zal om 11.00 uur het startschot 
geven voor deze leuke activiteit. De deelnemers kiezen 
het aantal rondes dat ze willen lopen. Per ronde ontvan-
gen ze een stempel. Er wordt een half uur gelopen. 
 
Bijna de hele groep van rollarotgym doet mee en het 
belooft weer een gezellige ochtend te worden. 
Supporters zijn van harte welkom! 
 
En als je nog mee wilt doen kan dat ook nog. 
 
Inschrijven vanaf 10.15 uur 
Start: 11.00 uur 
Einde loop: 11.30 uur 
 
Dames van de rollatorgym, veel succes!! 
 
Janny Bosma 

Ándere vorm van bewegen… 
 

Er zijn érgere dingen, maar toch is er nu al het gemis 
Zwemmen, dat ik zo graag deed en dat inmiddels 

onbereikbaar is... 
 

Contacten opdoen deed ik zielsgraag en het was  
gezellig; je praatte geregeld bij Al dit fijns is er nu niet 

meer bij. 
 

Ik richt me nu maar op wat wél nog mogelijk is; 
fitness dat wat compenseert en hopelijk qua sfeer 

even veel te bieden heeft en waarnaar ik nú nog gis. 
 

Andere tijden, andere mogelijkheden, ik houd me maar 
eraan vast 

Mij instellend op iets nieuws, dat mogelijk beter bij me 
past! 

 
 

Dakoyria, 2017. 
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