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Wat een natte start van de herfst beleven we. Bijna elke dag valt er wel een bui of is er langdurig regen. 
Maar het is niets vergeleken met wat de bewoners van Sint Maarten hebben moeten doormaken. Laten 
we hopen dat de zon weer door de wolken heen breekt, letterlijk en figuurlijk. 
 
In de eerste week van september werden de activiteiten van alle afdelingen van Turnlust weer opgestart. 
Lessen werden weer gegeven en de speelmiddagen en –avonden werden weer volop bezocht. 
 
Op 12 september heeft de rollatorgymgroep deelgenomen aan de eerst rollatorloop van Den Helder. In 
verband met de weersomstandigheden werden deze binnen in gebouw 66 van Willemsoord gehouden. 
Het was een heel gezellige activiteit. Een verslag ervan staat elders in dit blad. 
 
Op 16 september hebben barmedewerkers van De Draaikolk en trainsters van de afdelingen gymnastiek 
en Vitaal en Fit een cursus EHBO/AED en BHV gevolgd. Ook hiervan staat een uitgebreid verslag in dit 
blad. 
 
Turnlustfocus, de fotoclub van onze vereniging was op 16 september op de luchthaven voor Heldair.  
Mooie foto’s hiervan ziet u ook in Turnlustscala. 
 
En dan staan er een aantal opvallende activiteiten op stapel: 
* De afdeling biljarten is op 2 zaterdagen in oktober gastheer van toptoernooien.  
   Op 7 oktober de Districtsfinale en op 14 oktober de NK eerste klasse.                                                               
   Ga kijken als je van biljarten houdt! 
 
* Op 21 oktober wordt de Kaderdag georganiseerd. Een jaarlijks terugkerende gezellige en leerzame dag   
   voor ieder lid die wat meer doet dan alleen lid zijn. Alle bestuursleden, trainers, scheidsrechters, wed  
   strijdleiders, juryleden enz. worden voor deze dag uitgenodigd.  
   Als u hierbij wilt zijn: informeer eens bij uw bestuur wat u kunt doen. 
 
* De afdeling gymnastiek organiseert voor de 2e keer een Kleuterinstuif. Op maandag 23 oktober  
   (herfstvakantie) vanaf 13.00 uur zijn alle kleuters van Den Helder welkom in de sportzaal van De     
    Draaikolk. 
* De afdeling koersbal viert haar 20-jarig jubileum op 10 november met een gezellige dag.                       
   Van harte gefeliciteerd! 
 
* De afdelingen badminton en sjoelen hebben hun wekelijkse speeldagen. 
 
 

Turnlust, een dynamische vereniging met veel activiteiten. Ik ben er trots op! 
 
Ik wens alle leden heel veel succes en vooral veel plezier in je sport of activiteit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janny Bosma 
Voorzitter CSAV Turnlust 
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma Andromeda 81  tel: 0223-625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman J.J. van Veenstraat 10 tel: 0223-630322 
Alg. penningmeester Dhr. R Slikker  Korvetstraat 1   tel: 0223-644007 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Dhr. H. Sandbrink.         Het Arsenaal 18  tel: 0223-533363 
Penningmeester            Dhr. JJ. Van der Linden  Middelzand 5507  tel: 0223-642724 
 

Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries-van Kempen  verhuur-draaikolk@kpnmail.nl  tel: 0223-628656 
 
 

Draaikolk: www.dedraaikolk.com 
Webmaster: Frans Oorschot. 
Vragen kunt u sturen naar: ssjc.draaikolk@hetnet.nl 
 
 

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 24 november 2017 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 

Inhoud: 
 3 Voorwoord Voorzitter                      Janny Bosma 
 4 Colofon  
 5 stichting Draaikolk                Henny Sandbrink                             
 6 In memoriam.                                          Piet Pols 
 7 Rollatorloop                                       Janny Bosma 
 8 Grote Club Actie                    Helma Winkelman 
     Fotoclub                                              Ton Bosma 
10 Vitaal en Fit                                      Janny Bosma 
     Koersbal                                                 Ida Vietje 
11 BHV                                              Sandy Groothof 
12 Gedachtegoed   
13 Biljarten                                           Jan van Gestel 
14 Lesrooster gymnastiek                           
15 Reclame 
16 De afdelingen 
18 Kleuterinstuif 
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De zomervakantie zit er weer op en De Draai-
kolk is weer vol in bedrijf. Maar ook in de afge-
lopen vakantie is er veel gebeurd, sommige din-
gen zijn duidelijk te zien maar soms is het wat 
minder zichtbaar maar zeker niet minder be-
langrijk. 
 
Onze vrijwilligers werkploeg is flink bezig ge-
weest. De sportzaalvloer is weer in de olie gezet 
en ziet er weer piekfijn uit. De entreehal en de 
hal achter waren de laatste stukken waar het 
plafond vernieuwd moest worden ook dat is 
deze zomer uitgevoerd. Verder zijn er diverse 
kleinere zaken aangepast of vernieuwd door de 
werkploeg. Rondom de CV ruimte moet dit nog 
gebeuren maar gelukkig heeft de brandweer ons 
toegestaan hier iets langer over te doen. 
 
De gehoopte aanpassingen aan de Soos om deze 
beter te isoleren zijn deze zomer niet gelukt. 
Dit had twee belangrijke oorzaken. Ten eerste 
waren er diverse belangrijke aanpassingen te 
doen die op korte termijn door de brandweer 
werden geëist. Maar een tweede belangrijk punt 
was dat het aantal vrijwilligers niet voldoende 
was om een dergelijke klus in deze periode te 
kunnen uitvoeren. Jammer ook voor de vrijwil-
ligers die zich wel hadden aangemeld om te hel-
pen. In een later stadium gaan we opnieuw kij-
ken hoe we dit alsnog kunnen uitvoeren. 
 
Door de Fa Taylor is deze zomervakantie de 
brandmeldcentrale vervangen. De oude was 
niet meer onderhoudbaar. De vervanging van 
de centrale hield ook in dat we moesten vol-
doen aan een aantal nieuwe regels zoals de cen-
trale verplaatsen naar de hoofdingang en vooral 
uitbreiding van het aantal sensoren. De nieuwe 

centrale is inmiddels in bedrijf gesteld door 
Taylor. 
 
Zaterdag 16 september is er ook invulling gege-
ven aan de EHBO en BHV scholing van onze 
vrijwilligers, samen met een aantal Turnlust 
leidinggevenden. Ook dit is nog maar een eerste 
stap. Deze kennis moet worden omgezet naar 
heldere regels en procedures. Deze procedures 
kunnen weer worden toegepast bij een ontrui-
ming van ons gebouw bij een calamiteit. De ko-
mende weken zullen alle bestaande routes en 
plannen opnieuw worden doorgelicht en uitein-
delijk in een geactualiseerd ontruimingsplan 
worden opgenomen.  
 
Dit najaar zal ook de CV-boiler combinatie ten 
behoeve van warm water en het CV deel van de 
kleedkamers worden vervangen en verplaatst. 
De verplaatsing naar de dames leiderskamer is 
vooral nodig om de installatie dichter bij de ge-
bruikers te brengen waardoor op energiever-
bruik bespaard kan worden. Misschien is het 
zelfs mogelijk om de nieuwe installatie met een 
warmtepomp uit te rusten, zodat we nog meer 
energie kunnen besparen. Dit wordt momenteel 
nader onderzocht. 
 
Met deze bovenstaande aanpassingen zijn de 
financiële reserves van De Draaikolk flink aan-
gesproken. Er staat nog meer op de wensenlijst 
maar daarvoor zullen we eerst weer moeten 
sparen. En ondertussen maar hopen dat er tus-
sendoor niet te veel technische mankementen 
optreden. 
 

Henny Sandbrink 
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Sponsorkliks 
Boekt u binnenkort uw vakantie of een hotel-
nachtje via internet, denk dan aan het gratis 
sponsoren van Turnlust! Ook als u een nieuw 
energiecontract afsluit of een telefoon
(abonnement) koopt kan dit voor Turnlust geld 
opleveren. Het is een kleine moeite en het kost 
U niets. 

 
Steeds meer van onze leden denken aan deze 
wijze van sponsoren bij hun internet aankopen. 
Zelfs als u een pizza bestelt kan dat de vereni-
ging een bijdrage opleveren.  
Zorg dat de webpagina van sponsorkliks bij uw 
favorieten staat. 

Henny Sandbrink 

      In memoriam Hans Beekes 
     11 november 1951- 18 augustus 2017 

 
Hans was een zeer gedreven biljarter, die er alles aan deed om beter 
in het spel te worden. Ik ben hem al meer dan 20 jaar geleden tegen 
bij Hans Vergouw in de Country Club. Sinds een jaar of troffen we 
elkaar in het Snookercentrum. Daar speelt de Helderse Politie club, 
beter bekend als de Hermandad, waarvan Hans voorzitter was.  
Met biljartvereniging Royal hadden we elk jaar een uitwisseling en 
ik speelde een aantal keren tegen Hans. Later trof ik Hans in De 
Draaikolk aan, waar hij ging spelen op donderdagmiddag. Hij was er 
trots op als hij een goed partij had gespeeld en dat verteld hij aan 

mij aan de bar. Ook slaagde Hans al biljartinstructeur. Ook tijdens deze cursus zoog hij het les-
materiaal als het ware op. Door zijn persoonlijkheid werd hij gevraagd om het bestuur van De 
Draaikolk te versterken. Hij had eerst alleen het beheer van de sleutels  van het gebouw. Later 
werd hij benoemd als secretaris van de stichting. 
 
Helaas mochten we niet lang van zijn goed werk genieten. Het was Hans niet gegeven om, na 46 
jaar bij de politie en recherche te hebben gewerkt, lang van zijn pensionering te genieten. 
Hij heeft ontzettend genoten van het Nederlands Kampioenschap dat hij in Roosendaal 
heeft mogen spelen. 
We zullen Hans missen als biljarter en bestuurslid. 
Namens de biljartafdeling en de Stichting Draaikolk 
Piet Pols 
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Rollatorloop 
 
Alle dames van, de rollator gym club, hebben 
mee gedaan aan de rollator loop op 12 Sept. J.l. 
De ‘loop’, was bijna ‘zwem’ geworden vanwege 
de aanhoudende, hevige regenval. Willemsoord,  
gaf de uitkomst, zodat alles was verplaatst van 
de atletiekbaan aan de Ruighweg , naar gebouw 
66. 
Het was een feestje met veel gezelligheid, thee/
koffie en vrolijke muziek van het dweil orkest. 
Nadat we onze rollators hadden versierd met 
ballonnen en slingers en je start nummer, was 
het start schot om, 
11 uur. Gegeven door de oudste deelne-
mer.  Totaal, deden er een kleine 40 personen 
mee. 
Na iedere ronde in de hal, aangelegd door de 
vrijwilligers, was er een stempel op je kaart.  

 
 
Onderweg waren er de aanmoedigingen van de 
fans en heerlijk stukjes banaan en sinaasappel/
mandarijn. 
Ook de ‘pers’,  was volop aanwezig om alles te 
verslaan en op de foto te zetten. 
De loop, goed gedaan dan wachtte er een prach-
tige roos en een medaille met, koffie/thee en 
een lekkere koek toe! 
An, Annie, Wil, Gré, Lies, Rie, gefeliciteerd met 
jullie medaille. Janny bedankt voor je begelei-
ding. 
Ook iedereen die geholpen heeft op welke ma-
nier dan ook bedankt en hopelijk tot volgend 
jaar! 
 
MAMS 
(Marja Slotboom) 

Start                                               Foto: George Stoekenbroek 
Ereronde  

Rollatorgroep                                                                                      even napraten 
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De leden van Turnlustfocus zijn zonder een 
vaste opdracht op vakantie gegaan. Ze zijn uit-
geweken naar allerlei windstreken. Hier kon-
den ze hun hart ophalen. Vele mooie plaatjes 
hebben ze geschoten. We zullen ze op onze 
clubavond kunnen bewonderen. Gelukkig  heb 
ik voor dit verslag enkele foto’s  gekregen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg op pagina 9) 

Grote Clubactie 2017 
 
Op zaterdag 16 september is de landelijke verkoop van de loten voor de Grote Clubac-
tie van start gegaan.  Net als voorgaande jaren krijgen de jeugdleden van CSAV Turn-
lust van de gymnastiek  een eigen inschrijfboekje waarin de verkochte loten kunnen 
worden genoteerd. Dit gebeurt via een eenmalige machtiging. Een bijkomend voor-
deel is dat leden daarna de papieren loten niet 
meer hoeven af te leveren. 
 
Alle jeugdleden weer kans op een prijs. Dit is 
afhankelijk van het aantal loten dat je hebt ver-
kocht. Vanaf 10 verkochte loten heb je al een 
kadobon verdiend! Voor elk jeugdlid is een ei-
gen inschrijfboekje beschikbaar. Tijdens de trai-
ning/les in de week van 11 tot en met 15 septem-
ber ontvangen de jeugdleden de inschrijfboek-
jes. 
 
De leden van de afdelingen badminton, biljarten, koersbal, sjoelen, vitaal en fit en 
Turnlustfocus maken weer gebruik van de inmiddels bekende intekenlijsten. 
 
De trekking vindt dit jaar plaats op woensdag 13 december. 
 
We rekenen we weer op jullie allemaal!! 
 

Helma Winkelman 

Ron van den Berg 

Ton Bosma 

René Slikker 
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Het fotoseizoen begon vrijwel meteen, want op 
16 september werd op de luchthaven de Heldair 
gehouden. Een pracht evenement met allerlei 
vliegtuigen en helikopters. Als klapstuk van de 
dag werden de toeschouwers getrakteerd op 
een prachtige air show. Onze fotografen kon-
den hun hart ophalen. Prachtige beelden wer-
den ons voorgeschoteld. De fototoestellen heb-
ben overuren gemaakt. Wij hebben ook ons 
best gedaan, getuige de onderstaande beelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krijg je door het zien van deze beelden zin om 
lid te worden van onze fotoclub! Schroom niet 
en kom op elke woensdag van de maand om 
19.30 uur naar de Draaikolk of bel René Slikker 
0223-644007. Iedereen met een fototoestel is 
welkom. 
                                                    Ton Bosma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg van pagina 8) 

Foto’s René Slikker en Ton Bosma 
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Vakantietijd bij Vitaal en Fit  

Het waren gezellige sport-uren in de zomervakan-
tie. Bij de afdeling Vitaal en Fit konden de leden 
ervoor kiezen om erdoor te gaan met hun sport in 
de maanden juli en augustus.  
Er werden speciale Vakantielessen gecreëerd. Die 
uren werden ook voor niet-leden opengesteld. En 
met succes. Gemiddeld kwamen er 22 mensen 
sporten onder leiding van Janny of Linda.  
In verband met de grote opgave hadden we ervoor 
gekozen om 2 uren les te geven. Er zijn door deze 
vakantielessen ook nieuwe leden bij gekomen op 
diverse uren. Heel fijn. 

Janny Bosma 

De vakantie is weer voorbij . Het seizoen 2017 2018 is weer begonnen.  
Er staat bij onze afdeling nog wel wat te gebeuren 
Allereerst op 10 oktober de club kampioenschap. 
De genomineerden zijn. 
mv. J. Markus    mv. N. de Vreugd 
dhr. H. Tamboer   dhr. J. Buter 
mv. I. Vietje   mv. S. Buter 
mv. D. Krijns   dhr. W. v d Bosch 
Een van deze 8 personen mag zich de beste koersballer noemen. 
 
We weten op dit moment nog niet ,of de koersbal ontmoeting wel, 
door kan gaan met koersbalvereniging de Breezanders.  
Deze club kampt met een leden te kort, want ze hebben  
op dit moment nog maar 4 koersbal spelers. Even afwachten dus. 
 
En dan staat ons jubileum voor de deur. 
Ik kan daar niet veel over vertellen, we zijn er mee bezig.  
Maar het moet nog goed uitgewerkt worden. 
Ik wens jullie een fijne  koersbal seizoen toe. 
                                                                                Ida Vietje  
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Bedrijfs hulpverlening 
Zaterdag 16 september kwamen veel vrijwil-
ligers bij elkaar in de Draaikolk. Een belangrijke 
dag, want zij kwamen voor een BHV training. 
Een grote groep zag hier het belang van in en 
met 16 aan-
meldingen 
was het een 
mooie op-
komst.  
 
 
Waar een 
grote groep 
al herhaald voor deze cursus kwamen, was er 
ook een groep die dit voor een eerste keer 
mochten meemaken. Dit zorgde ook voor een 
gemêleerd gezelschap met diverse 
leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. 
Zaken die behandeld werden, waren: EHBO, 
AED/Reanimatie en Brand en Ontruiming. 
 
De cursus werd gegeven door Wim Beijer en hij 
had ook een Lotus bij zich, Sonja. Zij speelt 
slachtoffer en maakt voorbeelden van 
verwondingen met behulp van schmink. 
 
We startten met wat algemene basis EHBO, 

waarbij niet alleen 
theorie aan de orde was 
maar ook praktijk.  
 
 
 
Daarna belanden we in 
het uitgebreidere werk 
zoals spoedeisende en 
uitgebreide hulp. 

Een aanloop naar een belangrijk onderdeel: 
Reanimatie en AED. 
Een belangrijk punt hierbij was de verschillende 
benadering hiervan bij 
kinderen en ouderen. 
Er waren daarom in 
beide categorieën 
oefenpoppen 
meegenomen. 
 
Een belangrijk deel 
van de cursus en tot 
onze blijdschap 

hebben de poppen dit moment mogen 
overleven.   
Na dit intensief 
moment van de dag 
mochten wij met zijn 
allen gaan genieten 
van een goed 
verzorgde lunch. 
Weer energie opdoen 
voor de volgende 
opdrachten. 
 
 
Het volgende 
onderdeel was AED, 
waarbij wij ons 
wederom in de soos mochten verzamelen en 

met de oefenpoppen aan 
het werk zouden gaan. 
Ook hierbij weer heel 
belangrijk lettende op 
het verschil tussen 
kinderen en ouderen. 
Tijdens het oefenen 
bleek hierin een 
duidelijk probleem te 
kunnen schuilen. Maar 
met behulp van Wim en 
Sonja, werd ook dit 
overwonnen. 

 
 
Als laatste onderdeel 
werd de brand en 
ontruiming behandeld. 
Dit werd specifiek op 
de draaikolk 
behandeld, waardoor 
de stappen die 
genomen moeten 
worden daadwerkelijk 
inzichtelijk werden.  
Een wandeling door 
het gebouw met wazig 
masker was een goed praktijkvoorbeeld van de 
beleving van rook tijdens een brand. 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg op pagina 12) 
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Er was hierna nog even tijd over om dieper in te 
gaan op een stukje EHBO voor de 
sportafdelingen. Er was veel interesse in de hulp 
die gegeven kan worden bij breuken en 
kneuzingen. Iets wat vooral bij deze afdelingen 
een snel voorkomende verwonding kan zijn. 
Een belangrijk hoofdstuk dan ook en nog goed 
besproken. 
 
 
 
Het was een zeer intensieve dag, waarbij een 
ieder niet alleen aanwezig is geweest maar ook 
actief heeft meegedaan om deze cursus tot een 
goed einde te brengen. 

Zeer fijn dan ook dat de gehele groep met een 
certificaat naar huis mocht gaan. 
 
Natuurlijk hopen wij zo min mogelijk van deze 
kennis gebruik te hoeven maken. Maar we 
weten nu dat in geval van nood er altijd iemand 
aanwezig zal zijn die kan en mag handelen naar 
noodzaak. 

Sandy Groothof 
   

(Vervolg van pagina 11) 

Aan de weg blijven timmeren. 
Een oude timmerman wil het rustiger aan doen. 
Hij werkt vanaf zijn veertiende bij een bedrijf in 
de Zweedse stad Uppsala. Uit het hele land 
worden bij dit gerenommeerde bedrijf, al ruim 
een eeuw lang, bestellingen voor houten huizen 
geplaatst. De timmerman is trots op het bedrijf 
en trots op de huizen die er worden gemaakt. 
Maar de jaren gaan tellen en compromisloos 
vakwerk leveren, kost de timmerman steeds 
meer tijd en moeite. Hij vertelt zijn baas dat hij 
het bedrijf wil verlaten om meer tijd te krijgen 
voor vrouw en familie. Hij raakt op leeftijd en 
wil wel eens van een welverdiend pensioen ge-
nieten. Zijn baas begrijpt het wel en gunt het 
zijn meesterknecht. Maar wie ziet er graag zijn 
beste vakman vertrekken? 
Als gunst vraagt hij of zijn trouw knecht nog 
één huis wil bouwen. In die tijd kan er dan 
mooi de opvolging worden geregeld. De oude 
knecht gaat akkoord. Het lukt alleen niet meer 
zijn hart in zijn werk te leggen. Hij werkt lang-
zaam en slordig, maakt fouten waar hij zich 
eerder voor zou hebben geschaamd. Ook ge-
bruikt hij soms inferieur materiaal als het goe-
de niet voor handen is. 
Wanneer het huis eindelijk klaar is, komt zijn 
baas inspecteren. Hij geeft de trouwe knecht de 

sleutels en zegt: “Dit is vanaf nu jouw huis. Het 
is mijn afscheidscadeau voor jou”. De timmer-
man is geschokt en schaamt zich diep. Hij be-
dankt zijn baas van zelfsprekend voor dit meer 
dan royale gebaar. En iedere dag als hij rond-
kijkt in zijn eigen huis denkt hij: “Als ik had 

geweten dat ik voor mijzelf aan het bouwen 
was, dan had ik het helemaal anders aange-
pakt”. 
Al tijden is hij bezig met verbeteren en herstel-
len. Zijn vrouw en kinderen wachten nog altijd 
op zijn aandacht. 

Uit: doorstroming  
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In het weekeind van 13 tot en met 15 oktober 
worden in onze accommodatie de Nederlandse 
kampioenschappen libre biljarten gehouden 
van de extra klasse. 
Deze biljarters horen al bij de top van Neder-
land en laten u zien hoe nauwkeurig zij het 
spelletje beheersen. 
Zij spelen een gemiddelde van rond de 20 per 
beurt en zullen dus zo snel mogelijk proberen 
de ballen in een serie positie bij elkaar te krij-
gen. 
 
Wij van de biljartvereniging Turnlust zijn dan 
ook erg blij u dit spektakel te kunnen aanbie-
den. 
Het beloofd een spannend weekeind te worden. 
De meeste spelers komen uit zuiden van het 
land en moeten dus best wel een stukje reizen. 

Wij vrienden van Turnlust zullen hun hartelijk 
verwelkomen en hun een sportief biljartevene-
ment wensen. 
Komt allen kijken daar u dit niet snel zal mee-
maken in Den Helder. 
 

Jan v Gestel 
 

DISTRICT FINALE 
 4e KLASSE LIBRE 

4 Okt t/m 7 Okt 2017 

Aanvang    Bv. Turnlust 
4 okt.           19.00 uur  Dollardlaan 202 
5 okt . 19.00 uur  1784 BJ Den Helder 
7 okt.          12.00 uur 

NK EXTRA KLASSE LIBRE 
13 t/m 15 Okt 2017 

Aanvang     
13 okt 19.00 uur     
14 okt 11.00 uur     
15 okt.        13.00 uur 

Deze kampioenschappen worden georganiseerd in ons clubgebouw 

De Draaikolk. 
 

De entree is gratis. 
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Agenda Gym activiteit plaats 

16/19 oktober 2017 1e presentatie week  Draaikolk /Vogelzand  

ma. 23 oktober 2017 Kleuterinstuif   Draaikolk 

za. 25 november 2017 Sportieve Sinterklaas Draaikolk 

18/21 november 2017 2e presentatie week gym Draaikolk /Vogelzand  

za. 13 januari 2018 Plaatsings wedstrijd rhönrad niv. 4/5 Krimpen a/d IJssel 

za. 30 januari 2018 Noord Nederlandse Rhönrad Draaikolk  

za. 3 februari 2018 1e onderlinge wedstrijden gym Draaikolk 

vr. 16 februari 2018 Leden vergadering Draaikolk 

19/22 februari 2018 3e presentatie week gym Draaikolk /Vogelzand  

ma. 26 februari 2018 Sportieve Carnaval Draaikolk 

za. 17 maart 2018 Distr. Kamp. Rhönrad  niv. 10/1 Krommenie 

za. 21 april 2018 Diplomagym peuters/kleuters  
2e onderlinge wedstrijden gym 

Draaikolk 

 16/19 april 2018 4e presentatieweek gym Draaikolk /Vogelzand  

za. 26 mei 2018 Springfestival Draaikolk 

za. 2 juni 2018 Onderlinge wedstrijden rhönrad Draaikolk 

za. 9 juni 2018 NK rhönrad Maasland 

11/14 juni 2018 avond4daagse Draaikolk  

za. 23 juni 2018 3 onderlinge wedstrijden gym+PP Draaikolk 

za.14 juli 2018 Sluiting seizoen Draaikolk 

C.S.J.V. Turnlust gym  contributie NL70RABO01431.98.246
  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
Dhr. H. de Wit, van Foreestweg 113 1787 BH Julianadorp          
E-mail: zijvandewit@gmail.com 

Contributie : 

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk        leiding 

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Amanda Vink,  

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Janny en Ton Bosma 

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 Ton Bosma 

Woensdag  08.30 - 09.30 Conditietraining dames Janny Bosma 

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym Els Schram,   

15.00-16.00 Kleuters  Brenda Bosma 

16.00 - 17.00 Meisjes /jongens   6 - 9 jaar Amanda Vink  

17.00 – 18.00 Meisjes/jongens vanaf 10 jaar Amanda Vink  

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining dames Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donder-
dag       

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  €12,50 
Gymnastiek vanaf 16 jaar  €11,00   
Extra activiteit (per uur)  € 7,50 
Inschrijfgeld    € 5,00 

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.  
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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

Wie 

komt hier 

Adverteren? 
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel  Kruiszwin 1305          1788 LK         Julianadorp tel: 0223-753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols  Lijsterbesstraat 1 1783 HT Den Helder tel: 0223-628909  
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer Boterzwin 3317 1788WG Den Helder tel: 0223-641299 
Penningmeester  Mw. I vd Hert Steengracht 27 1781 RT  Den Helder 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.                Het Arsenaal 18 1781 XP      Den Helder  tel: 0223-533363 
Secretaris:             Dhr. A. van Deutekom      de la Reystraat 8     1782RT    Den Helder tel:0223-619838 
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         Boterzwin 4221 1788 WT    Julianadorp       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 : 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”. 

Ingaande seizoen 2016-2017 

 

Wnd Voorzitter:   Mw. J. A.G. Bosma Andromeda 81  1785 DS Den Helder  tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. J van Orselen Violenstraat 81 1782 KB  Den Helder   tel: 0223-623899 

Secretaris:  Mw. J v.d. Berg Koggeschip 122 1784 SL   Den Helder    tel: 0223-633126    

Lestijden: zie elders dit blad 

Voorzitter:    Mw. J.A.G. Bosma      Andromeda 81        1784 DS De Helder tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         Boterzwin 4221     1788 WT    Julianadorp     tel: 0223-642239 

Secretaris:  Mw. T. Bakker       Waalstraat 38         1784VW    Den Helder    tel: 0223-620486 

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            GP Blankmanstraat 264   1785 CM   Den Helder  tel:0223-634842 
Secretaris Mw. J. van Dalen                Vinkenstraat 39                  1781 ZJ            Den Helder  tel: 0223-860536 
2e secr.          Mw. D. Krijns                     Dongestraat 36                   1784 XE          Den Helder  tel: 0223- 624565 
Penningm. Dhr. H.J. Tamboer  Sth.Willemv.str.18     1785 JA  Den Helder   tel:  0223-632242 
Bestuurslid Mw. I.A. Vietje  Barkstraat 14           1782 BH  Den Helder tel:  0223-633522 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”: 
Afdeling maandag van 13.45 – 16.15 uur 
Afdeling vrijdag    van 13.45 – 16.15 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  Andromeda 81  1785 DS Den Helder  tel: 0223-625751 
 Secretaris:          vacant 
Penningmeester:      Mw. M.A.E. Wildenburg      Boterzwin 4221   1788 WT     Julianadorp       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      Korvetstraat 1 1784 MP      Den Helder tel: 0223 -644007 
Secretaris:              Dhr. T. Bosma      Andromeda 81     1785 DS        Den Helder tel: 0223-625751 
Penningmeester:  Dhr, A. Ernens      Andromeda 80 1785 DS        Den Helder tel: 0223-521959 
 
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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