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Nieuw 

 

Wat hebben we een prachtige zomer gehad! En zelfs de nazomer is heerlijk! Ik geniet ervan. De 
nieuwe herfst is begonnen. En er zijn meer nieuwe dingen in gang gezet. 

 

 

Nieuw is het seizoen. Vol met activiteiten en sport- en hobbyplezier. 

Nieuw is de zin waarmee we het seizoen 2018-2019 zijn begonnen. 

Nieuw is de klimtouwinstallatie in de sportzaal, mede dankzij de RABO-bank. 

Nieuw is het Nijntje beweegdiploma voor de kinderen van 2-4 jaar. 

Nieuw is de voorkant van deze Turnlustscala. Zo ook de opmaak. 

Nieuw  is de bar in De Draaikolk, mooi geworden toch? 

Nieuw zijn leden, die we van harte willen verwelkomen. 

Nieuw zijn de vrijwilligers, die staan te trappelen om de vereniging en De Draaikolk te versterken. 

Nieuw zijn de AVG-regels die zorgen voor veel hoofdbrekens om alles goed op papier te krijgen. 

Nieuw zijn de sponsorborden in de hal van De Draaikolk. 

Nieuw  is de kleuterinstuif die in herfstvakantie wordt gehouden. Zie op blz. 9! 

Nieuw is de sportieve Sinterklaas op 24 november. Noteer de datum alvast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vriendelijke 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   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 26 november 2018 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Beste vrienden, 
Ik mag even een stukje schrijven over het fantastische uitje op donderdag 5 juli jl.  van de afd. 
Koersbal. 

Met 20 personen hebben wij een gezellige rit gemaakt met 
de Zonnetrein uit Groet door de prachtige bossen en dui-
nen van Schoorl. 

Wij hebben bijzonder genoten. De rit was plm. 15 km lang 
en de chauffeur - tevens gids -  stopte  regelmatig en 
kwam de trein uit, zodat hij een ieder kon bereiken. 

Op een leuke manier werd alles prima uitgelegd hoe de 
diverse bomen groeiden, ook werd ons de herkomst verteld. 
Het zonnetje liet even verstek gaan, maar aan het einde van de rit was de zon volop terug. 

Bij restaurant Duingroet aangekomen werden wij ont-
haald met een heerlijk kopje koffie met appelgebak en 
slagroom.  

Een ieder dacht dat het daarna was afgelopen, dat 
hadden wij mooi mis. 
Wij mochten allen een drankje naar keuze bestellen, 
wat nog vergezeld ging met lekkere hapjes. 
Een ieder heeft genoten en was zeer tevreden over 
deze prachtige 
middag. 

Bestuur nogmaals heel veel dank! 
Namens ons allen, 

Tiny Kwast 

Voor een impressie van deze dag kijk naar het filmpje 
van Johan Jong (Schoorlse duinen): 

KLIK HIER! 

CLUBKAMPIOENSCHAP KOERSBAL 
Op dinsdag 16 oktober 2018 

In De Draaikolk 
Aanvang: 13.00 uur

Kom gezellig uw koersbalvrienden aanmoedigen! 

http://www.turnlust.com/Foto's afdelingen/koersbal/Dagje uit met koersbal draaikolk 2018.mp4
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Dat Sponsorkliks, levert dat nou eigenlijk wat op? 
Natuurlijk levert dat wat op, maar alleen als de mensen hun internet 
aankopen doen via de website van SponsorKliks (en Turnlust als 
vereniging hebben ingesteld) 
 
Sinds we met SponsorKliks zijn begonnen loopt de teller gestaag op 
naar inmiddels bijna € 201,02 Misschien géén wereldbedrag maar 
wel een bedrag wat we “kosteloos” bij elkaar sparen. Het kost U niets 
en het vergt slechts een heel kleine moeite. 

 
Dus: Doe uw aankopen via Sponsorkliks! 

 

Winst Sponsorkliks in 1 maand 

€ 55,08 
DANK U WEL!!! 

 
 

Grote Clubactie 2018 
Op zaterdag 15 september start de landelijke verkoop 
van de loten voor de Grote Clubactie.  
Net als voorgaande jaren krijgen de jeugdleden  
van de afdeling gymnastiek  een eigen inschrijfboekje 
waarin de verkochte loten kunnen worden genoteerd. 
Dit gebeurt via een eenmalige machtiging. Een bijko-
mend 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 ver-
kocht. Vanaf 10 verkochte loten heb je al een kadobon verdiend!  
Tijdens de trainingen/lessen in de week van 11 tot en met 15 september ontvangen alle jeugdle-
den de inschrijfboekjes. 
Voor 19 oktober moeten de inschrijfboekjes weer ingeleverd zijn. 
De leden van de afdelingen badminton, biljarten, koersbal, sjoelen, vitaal en fit en Turnlustfocus 
maken weer gebruik van de bekende intekenlijsten. 
 
De trekking vindt dit jaar plaats op woensdag 12 december. 
Alvast een fijne zomervakantie en daarna rekenen we weer op jullie allemaal!! 
 
Helma Winkelman 

SPONSOR THERMOMETER 
september 
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Draaikolk nieuws 

Afgelopen zomer is er in De Draaikolk weer hard gewerkt om er weer een seizoen tegenaan te 

kunnen. De vloeren hebben onderhoud gehad, de bar is gewijzigd en de hele Draaikolk is weer 

eens flink uitgesopt. Zaken op de achtergrond die niet altijd opvallen, maar wel nodig zijn om bij 

te blijven.  

Qua schilderwerk wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de ruimten achter in De Draai-

kolk, de Noordzee en Dollard zijn inmiddels gereed, de Marsdiep op een haar na. 

 

In de laatste Scala van het vorige seizoen heb ik gemeld dat de RUD (Regionale Uitvoerings 

Dienst) een milieucontrole heeft uitgevoerd. Eind september krijgen we vermoedelijk de her-

inspectie. 

Ons plan om aan de verplichte energie maatregelen te voldoen ligt gereed en ook de uitvoering is 

keurig op schema. Inmiddels zijn alle kleedkamers ook voorzien van LED TL verlichting en de 

eerste LED panelen voor de Texelstroom-l en de Marsdiepzaal liggen gereed voor installatie. 

De grootste uitdaging ligt begin volgend jaar in de Soos. Om daar de verlichting aan de eisen te 

laten voldoen moet er veel gebeuren. Daarnaast is dat ook een ruimte die maar erg moeilijk warm 

te stoken is in de winter, dus tegelijkertijd zullen we daar ook aan gaan werken. En als we dan 

toch bezig zijn zullen we de Soos ook van een nieuw fris kleurtje voorzien. Het is de bedoeling 

om in januari te starten met de “verbouwing” en ui-

teraard kunnen we daar hulp bij gebruiken, dus heeft 

u tijd en wilt u helpen geef het dan door. 

Natuurlijk kost dit alles geld en dat is nou net iets 

waar we niet zo ruim in zitten. Maar gelukkig verdie-

nen we ook terug doordat onze energierekening la-

ger zal uitvallen. (afgezien van de hogere energie-

prijzen en belastingen, want dat zullen we flink mer-

ken met ons verbruik) 

De in okt 2017 verplaatste CV ketel en boiler van de 

CV ruimte naar de dames leiders kleedkamer lijkt in ieder geval de verwachte verbeteringen op te 

leveren. De verplaatsing levert jaarlijks een geschat minder verbruik op van 3000 m3. Daarmee 

zijn de meerkosten van de verplaatsing al binnen 3 jaar terug verdiend. 

Ook de ombouw van TL verlichting naar LED verlichting levert een reductie in het energieverbruik 

op. Deze is moeilijker in te schatten en hangt ook nog af van de RUD inspecteur in hoeverre hij 

alles vervangen wil hebben (zoals bergruimten) De uitgaven voor de LED lampen zullen we naar 

verwachting binnen 3 tot 4 jaar terugverdienen. Dit is berekend bij gelijkblijvende energieprijzen, 

lopen die op dan wordt alles sneller terugverdiend. 

Deze zomer is ook de rail van de touwinstallatie, die na ruim 45 jaar volledig was 

versleten, vervangen. Deze kostbare operatie kon doorgaan dankzij financiële steun 

van de Gymnastiekafdeling en de afdeling Vitaal en Fit. De gymnastiekafdeling had 

hiervoor ook een bijdrage gevraagd uit het RABO fonds. Groot was de verassing dat 

RABO deze steunaanvraag heeft gehonoreerd met een bedrag van € 3500,- 

 

Als laatste is zaterdag 15 september onze jaarlijkse EHBO – AED – BHV cursusdag geweest. 

Belangrijk omdat dit bijdraagt aan de veiligheid van iedereen die in De Draaikolk sport of anders 

aanwezig is. Als er iets gebeurt, dan zijn er mensen die weten hoe ze moeten handelen. 

 

Henny Sandbrink, Voorzitter Stichting De Draaikolk 
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                                      Badminton toernooi 
 
 
Zondag 21 oktober wordt door de Turnlust badmintonafdeling het 
jaarlijkse clubtoernooi gespeeld. Al onze badmintonleden kunnen 
zich hiervoor inschrijven. 
 
De middag is weer ingedeeld volgens het inmiddels vertrouwde 
schema. 8 wedstrijden in vaste tijdsblokken waarbij de stand aan het einde wordt vastgelegd in 
de computer zodat we de winnaar en winnares kunnen bepalen. Uiteraard regelt het schema voor 
de deelnemers telkens een andere speelpartner en ook aan de overzijde van het net vindt u tel-
kens andere tegenstanders, voor zover het aantal spelers dat toelaat. 
 

Het toernooi start om 13:00 uur en zal rond 17:00 uur gespeeld zijn.  
 

De inschrijving is inmiddels geopend, u kunt inschrijven tot uiterlijk  open tot uiterlijk 14 oktober.  
 

Deelname is zoals gebruikelijk gratis. 
 
Na afloop van het toernooi hebben we weer een cateraar uitgenodigd om zijn of haar kunsten op 
kookgebied aan u te tonen. Hier is wel een kleine eigen bijdrage aan gekoppeld (€ 2,50 voor le-
den en kinderen, € 5,- voor partners) 
 
We verwachten er weer een hele gezellige middag en avond van te maken! 
 
De toernooicommissie 

Als trouw lezer van ons clubblad “De Turnlustscala”  is het u vast 
opgevallen dat het voorblad is veranderd. Ook de lay-out heeft 
een metamorfose ondergaan. Na 6 jaar vond ik het tijd worden om 
af te stappen van de 2 kolommen en de kopjes. Na vele proef-
drukken kwam het kleine comité tot deze opmaak. We hopen dat 
u veel leesplezier zal beleven met deze “boekdrukkunst”.  
 
Ton Bosma 
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Beweeginstuif  
Donderdag 13 september stond De Draaikolk  vol met allerlei activiteiten klaar 
om peuters en kleuters te ontvangen. Ze waren uitgenodigd door het project 
Fitte Start Den Helder. Dit is een initiatief van Turnlust, Team Sportservice, 
Kappio, SKHD, GGD, Dieet&Co, Fysio Holland, JOGG en Aquacentrum Den Helder. De insteek 
van deze samenwerking is om  peuters en kleuters te laten bewegen, om zodoende overgewicht 
te voorkomen.  

Om 3 uur stond iedereen in de startblokken om de deelnemertjes te ontvangen. 
Na een aarzelend begin stroomde de sportzaal vol met ouders met kinderen. 
Terwijl de ouders zich lieten voorlichten door de deskundigen konden de kin-
deren heerlijk bewegen. Ze had-
den bij aanmelding een score-
kaart gekregen. Deze werd bij 
elk onderdeel afgestempeld. Na 
het voltooien van het parkoers 

kreeg elk kind en tasje met leuke speeltje en infor-
matie voor de ouders. Ook kom men zich direct 
aanmelden voor de beweeglessen van Nijntje. 
Deze lessen zijn op donderdagmorgen van 10.00-
10.45 uur. 
 
Tijdens het openingswoord was een delegatie van 
De Rabobank aanwezig. Ze overhandigde de 
voorzitter een cheque van €3500.– voor de nieu-
we touwzwaai installatie die in de zomervakantie werd opgehangen. We zijn hier erg blij mee, 
want nu kunnen de kinderen weer veilig gebruik maken van de touwen tijdens de sportlessen. 
 
Aan het eind van de middag waren er 60 
peuters en kleuters met plezier aan het be-
wegen geweest. Wat een succes!  
 
Ton Bosma 
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Foto’s Ron van den Berg 
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De regels van de markt  
 
In een ver verleden, in een ver vreemd land, trok een groep straatmuzikanten rond. Lang voor 
het woord coöperatie was uitgevonden, hadden ze al ontdekt dat samen optreden meer ople-
verde dan ieder voor zich. Samen waren ze in staat om een aantrekkelijk avondvullend pro-
gramma aan te bieden. De opbrengsten werden eerlijk onder alle muzikanten  verdeeld. In de 
loop der jaren was er tussen de zangers  en muzikanten een muzikale en vriendschappelijke 
band ontstaan. 
  
Maar nu zag je vooral sombere gezichten. Het 
aantal bezoekers liep alsmaar terug. De gewo-
ne man had weinig te besteden. Het woord be-
stond toen nog niet, maar het land was in re-
cessie. 
   
Aan het begin van de avond kwamen de musici 
samen om te beraadslagen hoe het verder 
moest. “Ik denk dat we vanavond ons optreden 
moeten afzeggen”, zei de jongste. “We hebben 
de hele stad vol geplakt met posters, maar we hebben maar zeven kaarten verkocht. We ver-
dienen vanavond hoegenaamd niets.” 
De gitarist viel hem bij. “Er wordt sneeuw voorspeld. Dan gaat vast niemand de deur uit. Boven-
dien is het slecht voor onze instrumenten.” ”Ik ben het met je eens hoor,” zei een sombere zan-
geres. “Gisteren zong ik ook al voor een handjevol mensen, en dat is zo demotiverend.” “Dat 
klopt”, zei de bassist, “niemand kan van ons verwachten dat we het concert laten doorgaan voor 
zo weinig publiek”.  “wat denk jij ervan Nico?”  
 
Nico was de oudste muzikant. Hij keek zijn collega’s, hoewel het woord toen vast onbekend 
was, één voor één aan. “Ik zie dat jullie teleurgesteld zijn, ik deel het gevoel. Maar we dragen 
verantwoordelijkheid voor diegenen die wel willen komen. We gaan door en geven onze beste 
voorstelling ooit. Het is toch niet de fout van diegenen die wel komen dat de anderen thuis blij-
ven? Ons publiek verdient het beste wat we in huis hebben!”  
  
De overige muzikanten putten weer moed uit deze woorden. Het werd 
die avond een geweldig optreden! Toen het laatste lied op de grote 
markt had weerklonken en het publiek tevreden was vertrokken, riep 
de oudste muzikant zijn groep bij elkaar. Hij had een goudstuk in zijn 
hand die iemand uit het publiek hem had gegeven. 
 
 “Luister vrienden, in mijn hand heb ik hier een voorschot. Volgende 
week treden we vijf dagen op in de chique herberg aan de overkant 
van het marktplein. De eigenaar heeft ons gehoord en wil zoveel talent graag een kans geven.” 
 
Uit: Doorstroming 
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Turnlustfocus 
 
Het fotoseizoen staat weer in de startblokken. Niet dat er tijdens de va-
kantie niet is gefotografeerd. We hadden een opdracht meegekregen. Tij-
dens de zonnige zomer had bijna iedereen een zonnebril op. Er is driftig 
geëxperimenteerd om een bijzondere opname te maken. De foto van Re-
né Slikker is een resultaat van de zonnige opdracht. 

 
 
 
 
 
Vakantie is bij uitstek geschikt om bijzondere opnames te maken. Je komt 
op allerlei verrassende plaatsen met bijzondere voorstellingen. Gerrit 
Winkelman was in de culturele hoofdstad van Europa, Leeuwarden om 
cultuur te snuiven. Hij en zijn familie werden onder de voet gelopen door 
een aantal Franse reuzen.  Gerrit heeft er een voor ons geschoten. 
 
  
 
 

Ton Bosma was ook in deze buurt. Hij was met de familie 
naar Harlingen. De grachten en haven lag vol met grote en 
kleine windjammers. Het was daar Sail. Allerlei boten konden 
bezocht worden, hetgeen prachtige foto’s opleverde. Een 
Lucky shot van een meisje dat beter bereik voor haar telefoon 
probeert te krijgen om het hogerop te zoeken. 

 
 
 
Ook bij ons in Den Helder was het fotograferen troef. Veel activi-
teiten werden hier georganiseerd. Een feest weekend aan het 
eind van de vakantie. De bolderfeesten, naar aanleiding van de 
onthulling van het nautisch monument bij het station. De vele 
optredens op Willemsoord leverden een aantal mooie avondop-
names op. Jan Putters was aanwezig bij een van de lazershows. 
 
 
Het komende seizoen zullen we weer ons toeleggen op het ver-

beteren van onze fototechnieken. 
Er staat leuke opdrachten in de planning. Ook zal onze fotogalerij in de foyer van  De Draaikolk 
weer ververst worden, zodat iedereen van onze fotokunsten kan genieten. 
 
Ben je een 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 
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Agenda Gym activiteit plaats 

3 september Aanvang lessen Draaikolk 

15 t/m 18 okt Presentatieweek Draaikolk /Vogelzand  

22 oktober Kleuterinstuif Draaikolk 

5 november Vriendinnenavond rhönrad Draaikolk 

24 november Sportieve Sinterklaas Draaikolk  

10 t/m 13 dec Presentatieweek Draaikolk/Vogelzand 

12 januari Plaatsingswedstrijden RR Sporthal Sportlaan   

19 januari Noord Nederlandse RR Draaikolk 

2 februari 1
e
 onderlinge wedstrijd gym Draaikolk 

15 februari Ledenvergadering gym Draaikolk 

11 t/m 14 feb Presentatieweek Draaikolk/Vogelzand 

18 februari Sportieve Carnaval Draaikolk 

C.S.A.V. Turnlust gym contributie 
NL70RABO01431.98.246 
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
Dhr. H. de Wit,   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  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 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  €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.  

Seizoen 2018-2019 

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

W
ie

 

kom
t h

ie
r 

advertentie 

NIEUW GYMPAKJE BESTELLEN 
Wil je een nieuw Turnlustpakje bestellen? Dat gaat via internet.   
Ga naar www.sportemotion.com   
 
Daar klik je links op “turnen” en daarna op “turnverenigingen” .   
Op deze pagina zoek je Turnlust Den Helder op en klik op het logo.  
Dan zie je het pakje en het broekje.  
Om te bestellen moet je je eerst registreren en daarna kun je het pakje 
en/of het broekje bestellen.  
Veel succes!  

Jolande van den Berg  
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel    tel: 0223-753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols   tel: 0223-628909  
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer  tel: 0223-641299 
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 
Secretaris:             Dhr. A. van Deutekom           tel: 0223-619838 
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg          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”. 

Voorzitter:    Mw. J.A.G. Bosma   tel: 0223-625751 

Penningmeester: Dhr. C. Bolster           tel: 0223-756512 

Secretaris:  Mw. J v.d. Berg     tel: 0223-633126    

Lestijden: zie elders dit blad 

Voorzitter:    Mw. J.A.G. Bosma  tel: 0223-625751 

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

Secretaris:  Mw. B. Nijbroek  tel: 0626818218 

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            tel 0223 630389. 
 
2e secr.          Mw. D. Krijns                      tel: 0223- 624565 
Penningm. Mw. M.A.E. Wildenburg      tel: 0223-642239  
Bestuurslid Mw.I.A.Vietje   tel:  0223-633522 
  Mw. J. van Dalen                 tel: 0223-860536 

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   tel: 0223-625751 
Secretaris:          vacant 
Penningmeester:      Mw. M.A.E. Wildenburg       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                   tel: 0223 -644007 
Secretaris:  Dhr. T. Bosma                   tel: 0223-625751 
Penningmeester:; Mw. M.A.E. Wildenburg   tel: 0223-642239 
 
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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