


 

                                                                                    2                                                     jaargang 15  nr.4 april 2017 



 

                                                                                    3                                                     jaargang 15  nr.4 april 2017 

  
De wereld is weer gekleurd. Het grauwe van de winter is volledig verdwenen en heeft plaatsge-
maakt voor het frisse lentegroen en de mooie voorjaarskleuren. Genieten dus! 
 
In het voorjaar is traditiegetrouw de JAV gepland. Deze was dit jaar op 24 maart gepland. 
Tijdens deze vergadering werden de Turnlustbekers uitgereikt. 
 
De Sportbeker 2016 ging naar Dewi Lamsfus. Zij is lid van de rhönradgroep van de afdeling gym-
nastiek. In 2016 heeft zij mooie resultaten behaald tijdens de NK. Ze werd 1e op het onderdeel 
sprong en in de driekamp 4e. 
 
De Verenigingsbeker 2016 werd overhandigd aan Marina Wildenburg. Zij is lid van de afdeling 
badminton en beheert daarvoor al jaren de penningen. Ze nam in 2016 ook het penningmeester-
schap van de afdeling sjoelen onder haar beheer. Bovendien is ze op verzoek van het hoofdbe-
stuur penningmeester geworden van Vitaal Nieuw Den Helder. 
 
Met een groot applaus werden de beide benoemingen bekrachtigd. 
Allebei van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!  
Een fotoverslag van deze JAV staat in deze Turnlustscala. 
 
De afdeling biljarten zit volop in het feestgedruis. De afdeling bestaat 40 jaar en dat wordt groots 
gevierd met diverse spraakmakende evenementen.  Voor de verslagen moet u even doorbla-
deren. 
 
Ook de afdeling badminton heeft een jubileum te vieren. Zij bestaan 45 jaar. Dit is gevierd met 
een jubileumtoernooi. Het verslag staat verder in dit blad. 
 
We hebben de afgelopen maanden afscheid moeten nemen van 2 mensen die veel voor Turnlust 
hebben betekend. 
Dick Stompedissel, Erelid, overleed op 24 december 2016 en Arie van Breda, Lid van Verdienste, 
overleed op 5 maart 2017. 
Van beide mannen is door een afvaardiging van de vereniging afscheid genomen. 
 
Alle afdelingen zitten midden in hun wedstrijd- en competitieseizoen. Ik wens u allemaal een 
fijn voortzetting hiervan. 
 
 
 

Vriendelijke groeten 
Janny Bosma 

Algemeen Voorzitter  
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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 
Secretaris                        Dhr. Dhr H. Beekes  Ooievaarstraat 59   tel: 0223-621945  
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 3 april 2017 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Op zaterdag 11 maart werden in de Sporthal 
Sportlaan de districtskampioenschappen Rhön-
radturnen gehouden. Onze rhönradgroep deed 
met 9 leden mee in verschillende niveaus mee. 
Voor velen was het de eerste keer dat ze aan 
deze wedstrijden deelnamen. De wedstrijd be-
stond uit de bekende driekamp; rechtuit, spira-
len en sprong. Bij de beginners waren enkelen 
die beter wilden presteren dan bij een vorige 
wedstrijd. Dit lukte bij de meesten. Super ge-
daan!  
De gevorderden streden natuurlijk wel om de 
medailles. 
Voor Dewi 
Lamsfus 
waren de-
ze kampi-
oen schap-
pen extra 
spannend. 
Zij moest 
een score 
van 21.00 punten om zich te plaatsen voor de 
Nederlandse Kampioenschappen. Door goed te 
presteren lukt het haar. 
Tijdens de prijsuitreiking stonden vele van onze 
leden op het ereschavot. De leiding is erg trots 
op hun prestaties. 
 
De uitslag van deze kampioenschappen was: 

  
Niet alleen de deelnemers kwamen in actie, 
maar ook vele vrijwilligers die moesten zorgen 
dat alles in goed banen geleid werd. Al vroeg 
waren ze in touw om de banen te plakken en de 
tafels en stoelen voor de juryleden klaar te zet-
ten. Ook moest er gezorgd worden voor de cate-
ring  gedurende de gehele dag. Vele rhönradle-
den werden ingezet om de cijfers  naar de telta-
fel te brengen. Al deze mensen hebben een 
pluim verdiend voor het slagen van deze dag. 

  
  

pl naam niveau  punten 

1e  
1e 
1e 

1e 

1e 
2e 

1e  
1e  
1e  

Nova de Vries  
Amy Douma 
Lesly van Diessen  
Sanne Pompert 
Nathalie Kraak        
Amanda Vink         
Melanie Coesel     
Kim van den Berg  
Dewi Lamsfus 

9 pupil 
8 pupil   
8 jeugd     
7 junior 
7 senior   
7 senior  
6 pupil   
5 senior 
4 junior      

20,75   
19,05   
19,80 
20,65 
21,75 
21,70 
20.40 
20,80 
22,10      

De prijswinnaars  

Amy Nova 

Lesly Sanne 

Nathalie Melanie 

Dewi Amanda 

Kim  
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In memoriam Dick Stompedissel 
 
Dick was een verenigingsmens. Zo’n verenigingsmens waar er niet zo heel veel meer 

van zijn. 
Bij Turnlust betekende dat een 55-jarig penningmeesterschap. 
Begonnen met 51 cent. Hij groeide mee met de vereniging Turnlust én 
De Draaikolk. Daar stopte hij in 2010 als penningmeester met een om-
zet van 950.000 euro. Of anders gezegd: Van het jaarverslag op rollen 
behang tot de digitale presentatie. 
Maar het zou Dick veel tekort doen om hem alleen maar als penning-
meester te typeren. 

Hij was de stille kracht, de bruggenbouwer, da man die altijd betrokken en kritisch luisterde en 
vragen stelde en zo anderen stimuleerde om da te denken. Over plannen, ideeën en de uitvoe-
ring daarvan. 
Voor de afdeling gymnastiek was hij een van de top-juryleden die Turnlust, het KNCGV en later 
de KNGU vele zaterdagen diensten heeft bewezen in sporthallen. 
Hij was ook de man die de eerste rhönraderen gemaakt heeft. Deze exemplaren zijn elders in 
het land nog altijd in gebruik. 
Toen Emmy en Dick naar Santpoort verhuisden werd het fysieke contact steeds minder. De JAV 
en de kaderdag werden niet meer bezocht. Maar hij bleef op de hoogte door Turnlustscala. 
Voor al zijn werk voor Turnlust en daarbuiten is hij benoemd tot Lid in de orde van Oranje 
Nassau. 

In memoriam Arie van Breda 
 
Na een slepende ziekte is overleden ons lid  van verdienste Arie van Breda.  
Als marineman is Arie naar Den Helder gekomen. Hij is als MLD-er (Marine Lucht-
vaart Dienst) op de Kooy  met de vereniging “Turnlust” in contact gekomen. Arie en 
zijn  vrouw Rie zaten al in het bestuur van de afdeling wandelen toen ik werd gevraagd om  
voorzitter van deze afdeling te worden. In die jaren leerde ik de familie van Breda goed kennen. 
Beiden hebben ze verschillende functies binnen het bestuur bekleed. Het was een mooie en ge-

zellige tijd met veel activiteiten zoals veel verschillende wandeltochten, o.a. avond-
vierdaagse,  busreizen en wadlopen.  
Voor al die activiteiten hebben ze zich geweldig, ingezet. Het was een voorrecht om 
met Arie en Rie samen te werken. De vele vergaderingen werden meestal in huiselij-
ke kring gehouden . 
Het uitzetten van de wandeltochten, uitzoeken van medailles en wat er verder gere-
geld moest worden was bij Arie in goede handen. 

Met grote dankbaarheid denken wij als vereniging  terug aan het vele werk dat Arie voor onze 
vereniging heeft gedaan. 
Dat hij moge rusten in vrede. 
 

                                                         Klaas Jellema. 
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Jaarlijkse Algemene Vergadering 
 
 Op vrijdag 24 maart werd de Jaarlijks Algemene 
Vergadering van CSAV Turnlust gehouden. Tal-
rijke bestuursleden, oud bestuursleden en kader 
hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven. 
Allen werden door de voorzitter Janny Bosma 
verwelkomd. Gedurende de vergaderingen kwa-
men de gebruikelijke zaken langs. Allen kregen 

inzage in het wel en wee van de totale vereni-
ging. Ook het financiële aspect van De Draai-
kolk  en Turnlust werd belicht. 
 
Na de pauze  werden Verschillende leden in het 
zonnetje gezet. Nieuwe aanwezige bestuursle-

den werden verwelkomd 
met en het Turnlust-
boek. Ook werd er per-
soonlijk afscheid geno-
men van Janny Marcus 
van de afdeling sjoelen. 

Ze ontving een bos bloe-
men en een foto naar 
keuze. Ook werden le-
den die langer dan 25 
jaar lid waren in het zon-
netje gezet. 
Het hoogtepunt van de avond was het uitreiken 
van de sport– en verenigingsbeker. 
 
De sportbeker ging dit jaar naar Dewi Lamsfus. 

 
 
Zij kreeg in 2016 tij-
dens de NK rhönrad-
turnen in Koog aan de 
Zaan de hoogste score 
bij het onderdeel 
springen. In het over-
all klassement werd ze 
4e. In aanwezigheid 
van haar familie ont-
ving ze de beker met 
oorkonde. 
 

 
De verenigingsbeker werd uitgereikt aan Marina 
Wildenburg voor haar jarenlange inzet als pen-
ningmeester bij verschillende afdelingen. Onder 
luid applaus ontving ze de beker en de bijbeho-
rende oorkonde. 
Na de vergadering werd er onder het genot van 
een drankje nog even nagepraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ton Bosma  

Klaas Jellema 50 jaar lid 

Leo Cornelissen 25 jaar lid 

Dewi Lamsfus sportbeker 

Marina Wildenburg verenigingsbeker 
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EEN ERVARING RIJKER . . . . . . . 
 
  En dan 
mag je op je 
65e, na bijna 
50 jaar biljart-
plezier, zomaar 
naar een Ne-
derlands kam-
pioenschap. 
Tweede klasse 
libre welis-
waar, maar 
toch. De weg 
daar naar toe 
begon in okto-
ber 2016 in cafe 
Kaper. In de 
voorrondes 

dichtte ik mijzelf nog wel enige kans toe. Die 
winst was dus niet echt heel onverwacht. Dat ik 
de daarop volgende districtsfinale in Warmen-
huizen won verbaasde mij echter en de winst in 
de gewestelijke finale verbijsterde mij bijna. Of 
ik naar het NK wilde vroeg de prijsuitreikende 
voorzitter van district Westfriesland mij. Ja, dat 
dacht ik wel!!! 
 
 De driedaagse finale in cafe de Ram in 
Roosendaal kende voor mij wel een heel slechte 
start. De zenuwen hadden mij flink te pakken en 
iedere biljarter weet dat je daar niet echt beter 
van gaat spelen. Om het maar eens in een biljart
(kracht)term uit te drukken: “Ik raakte geen bal”! 
Verlies dus. De tweede partij ging verloren tegen 
de latere kampioen Gerard Snoeren uit Waal-
wijk. Voorwaar geen schande. Nog steeds de ze-
nuwen niet geheel de baas ging ook de eerste 

partij van de tweede dag verloren. Mijn oppo-
nent Osman Ozkan maakte de partij uit met een 
mooie serie van 24. Tja, dat overkomt iedere bil-
jarter wel eens. Het biljartgevoel was inmiddels 
wel weer een beetje terug maar na drie partijen 
stond ik nog steeds met lege handen en derhalve 
op de achtste plaats.  
 
 Of het door de peptalk van de uitstekende 
gastheer Peter van Dongen of mijn noeste trai-
ningsarbeid kwam zal ik nooit weten maar vanaf 
de vierde partij begon de opmars. Winst in 24 
beurten van de latere nummer twee, Martin Kur-
vink. Daarna tegen een gevaarlijke speler. Jan 
van Houtum had nl. de hoogste serie (51) van 
deze finale laten noteren. Maar het “wingevoel” 
had me te pakken en ik ging uit in 16 beurten. 
Dat begon er op te lijken. Die hatelijke 8e plaats 
was ingeruild voor de 6e.  
 
 De derde dag startte ik tegen de nummer 5 
van dat moment. Helaas voor Rene Broers wis-
selden wij van plaats want wederom zag ik kans 
de partij in 16 beurten uit te maken. Er was zicht 
op plaats vier maar dan moest Jacob Hofsteenge 
verliezen en ik winnen. En zo geschiedde na een 
moeizame partij tegen Nico van Leeuwen.  
 
 Spannende partijen, mooi biljart 
(toernooimoyenne 3.8), uitstekend materiaal, 
een prima organisatie, goed gastheerschap, uit-
stekende arbitrage en een sportieve en ontspan-
nen, bijna gemoedelijke (Brabantse??) sfeer 
maakten deze finale voor mij tot een feestje.  
 Vierde op een Nederlands kampioenschap. 
Leuk! Een ervaring rijker. Geweldig! 
 
Hans Beekes 

Rectificatie: In de vorige editie is er per abuis een verkeerde foto bij het artikel geplaatst. Hier bij 
de goede. 

 Nederlandse Kampioenschap 1e klas libre 
klein. 
 
Dit kampioenschap werd gehouden bij B.V. 
Turnlust in Den Helder op 17, 18 en 19 maart 
2017. 
De deelnemers kwamen uit alle windstreken 
van Nederland en combineerde dit toernooi met 

een weekendverblijf in Den Helder; een stad die 
veel te bieden heeft om die tijd aangenaam door 
te brengen. 
Het toernooi werd geopend door voorzitter Jan 
van Gestel op zijn kenmerkende, humoristische 
manier. In zijn toespraak memoreerde hij het 40
-jarig bestaan van de club dat met veel activitei-

(Vervolg op pagina 9) 
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ten is gevierd en waarvan ook de organisatie van 
dit kampioenschap deel uitmaakt. Hij wenste de 
deelnemers veel succes en spelplezier toe en 
rekende op een sportieve strijd, respectvol naar 
elkaar en naar de arbiters. 
Daarna kreeg Piet Pols het woord om namens 
de bond en het district de organisatie te bedan-
ken voor hun inspanningen en iedereen een 
goed toernooi te wensen. 
 
De eerste ronde waren er gelijk bloedstollende 
partijen. In het zicht van de haven waren er 
nogal wat missers waardoor de achtervolgers 
nog volop kans kregen om langszij te komen. In 
enkele gevallen was het verschil op het eind 
maar twee caramboles. Leider in de stand was 
Feitze v.d.Heide met een moyenne van 8.57. 
Na de tweede ronde op vrijdagavond kwam er 
enige tekening in de strijd.. Er waren drie deel-
nemers met 4 punten, twee met twee en drie 
met nog geen punten. Curieus was dat alle 4-
punters hetzelfde moyenne hadden (6.49) en er 
dus drie leiders waren: Ludy de Veth, Edwin Ta-
hapary en Rick van Hassel. 
 
In de derde ronde, gespeeld op zaterdagochtend 
11.00 uur, hadden sommige deelnemers een wat 
mindere partij: Marcel Smit speelde een moyen-
ne van 2.26 en Marco Knoops van 2.90. Van de 
drie leiders wist 
alleen Ludy de 
Veth te winnen 
zodat die aan 
de leiding ging 
met 6 punten, 
moyenne 6,315.  
Fons van Brakel 
en Cor Lingen 
haalden hun 
eerste wed-
strijdpunten en alleen Marcel Knoops, toch als 
zesde binnengekomen met een startmoyenne 
van 6.51, was nog puntloos. 
 
Na de lunch, aangeboden door de organiserende 
vereniging, liet Edwin Tahapary in de vierde 
ronde zien dat hij wat recht wilde zetten nadat 
hij in de derde ronde verloren had. Hij ging uit 
in 9 beurten en meldde zich daarmee nadrukke-
lijk als titelkandidaat. Te meer omdat leider Lu-
dy de Veth verloor van Fons van Brakel. Span-

nend was het: twee deelnemers met zes punten 
en liefst vijf met vier.  
De vijfde ronde verdeelde de deelnemers in  vier 
kanshebbers en vier kanslozen voor de titel. De 
twee koplopers Edwin Tahapary en Ludy de 
Veth wonnen hun party en kwamen daarmee op 
8 punten, van de achtervolgers wonnen Fons 
van Brakel en Marcel Smit en kwamen op zes 
punten.  
 
Na weer een zinderende opening door de voor-
zitter op zondagmiddag werd gestart met de 
laatste twee partijen. De publieke belangstelling 
was groot, het was volle bak in de biljartzaal. 
Het was een spannende ronde. De leider Edwin 
Tahapary was op grote achterstand gekomen en 
perste er nog een eindsprint uit maar het mocht 
niet baten. Ludy de Veth won wel en begon met 
10 punten aan de laatste partij. Fons van Brakel 
die de eerste twee partijen verloren had boekte 
nu 
zijn 
vier- de 

overwinning en kwam met acht punten en het 
hoogste moyenne op de tweede plaats. Theore-
tisch waren er nog vier kanshebbers maar het 
moest gek gaan wilde Ludy (bij winst) of Fons 
(bij winst van hemzelf en verlies van Ludy) geen 
kampioen zou worden. 
En zo gebeurde het ook. Tijdens de zinderende 
laatste partij stond Edwin Tahapary lange tijd 
voor op Ludy de Veth maar met een uiterste 
krachtsinspanning wist Ludy toch nog te win-
nen en was daarmee de nationale kampioen. 
Door dit verlies zakte Edwin zelfs naar de vierde 
plaats vanwege een slechter moyenne dan Mar-
cel Smit die de top drie binnen was geslopen 
met zeer verzorgd spel. 
Fons van Brakel deed wat hij moest doen en 
werd fraai tweede met het hoogste moyenne van 
7.50. 
Ook het moyenne van Cor Lingen was hoger 
dan 7.00. Van de acht deelnemers waren er al 

(Vervolg van pagina 8) 

(Vervolg op pagina 10) 
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drie gepromoveerd naar de hoofdklasse en daar 
kwamen er nu nog twee bij. Dit geeft wel aan 
hoe hoog het niveau van dit kampioenschap 
was! 
 
De prijsuitreiking werd verricht door wedstrijd-
leider André van Tillo en bondsafgevaardigde 
Benny Beek. Tijdens de klanken van het Wilhel-
mus bedacht ik me wat een voorrecht het voor 
ons was dit mooie kampioenschap te mogen 
organiseren. 
Daarna werd nog een presentje namens BV 
Turnlust aan de deelnemers en arbiters over-
handigd en onder het genot van een glaasje 

champagne werd door de voorzitter dit in alle 
opzichten geslaagde toernooi afgesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André van Tillo 

(Vervolg van pagina 9) 

Andijker Sjaak Steltenpool winnaar van de 
Gewestelijke Kampioenschappen Bandsto-
ten. 
 
De Gewestelijke Kampioenschappen bandsto-
ten 2e klas klein 2016/2017 zijn gespeeld in de 
Draaikolk, het clubhuis van biljartvereniging 
Turnlust op 31 maart, 01 en 02 april 2017. 
De kampioenen van de districten in het Gewest 
West-Nederland hadden zich geplaatst voor dit 
kampioenschap en konden tijdens dit toernooi 
een ticket verdienen  voor het Nationale kampi-
oenschap van 19 t/m 21 mei in Leusden. 
Het toernooi  werd geopend door districtsbe-
stuurder Piet Pols, tevens lid van de organise-
rende vereniging, die nog eens memoreerde dat 
er in het kader van het 40-jarig bestaan van bv 
Turnlust al veel mooie evenementen hebben 
plaatsgevonden en dit gewestelijk kampioen-
schap ook onder de hoogtepunten gerekend 
kon worden. 
 
Vanaf het begin was duidelijk dat hier de beste 
bandstoters van het gewest bezig waren hoewel  
ook al gauw zichtbaar was dat er toch een kwa-
litatieve tweedeling was in het deelnemersveld. 
De kopgroep bestond uit  Huub Pijnakker 
(NoordWestNederland), Martin van den Hud-
ding (WestFriesland), Chris Zuurbier 
(NoordWestNederland) en de als eerste ge-
plaatste en al gepromoveerde Sjaak Steltenpool 
(WestFriesland).  De achtervolgers waren Toon 
Rekmans (Duinstreek), Ruud Slotboom (Noord-
HollandMidden), René Visser NoordWestNe-
derland) en Toon Kansen (Duinstreek). 

Een partij bestond uit 75 caramboles. Een ca-
rambole is bij bandstoten slechts geldig als ten-
minste één band is geraakt voordat de speelbal 
de tweede bal raakt. Dit vereist een andere 
techniek dan bijvoorbeeld bij libre en de series 
zijn niet zo hoog maar voor de toeschouwers 
veel leuker. 
 
In de tweede ronde viel de mooie serie op van 

Julianadorper 
Huub Pijnac-
ker van 21 ca-
ramboles; een 
serie die niet 
meer verbe-
terd zou wor-
den maar nog 
wel geëve-
naard door  

 
Martin van den Hudding in ronde vier. Martin 
speelde toen tevens  de kortste partij van het 
toernooi  in 13 beurten. 
Het bleef tot de laatste ronde spannend want de 
kopgroepers konden allen nog kampioen wor-
den. 
 
Sjaak Steltenpool had de langste adem; hij won 
zondagmiddag zowel van Martin van de Hud-
ding als van Chris Zuurbier. Met 12 punten was 
hij de winnaar van dit ongelooflijk spannende 
kampioenschap en gaat naar de Nationale Kam-
pioenschappen. 

(Vervolg op pagina 11) 

Sjaak Steltenpool in actie 
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Huub Pijnacker werd fraai tweede met 10 wed-
strijdpunten en een beter moyenne dan Martin 
van den Hudding die ook tien punten behaalde 
en daarmee derde werd. 
 
De plaatselijke deelnemer René Visser was met 
vier punten op de zesde plaats geëindigd. 
De prijsuitreiking werd verricht door Aad 
Noordover namens bv Turnlust en door Piet 

Pols namens  het district NoordWestNederland.  
Bloemen en een mooie plaquette waren er voor 
alle deelnemers en medailles voor de eerste drie. 
De publieke belangstelling voor dit kampioen-
schap viel enigszins tegen.  Aan het spelpeil van 
de deelnemers, de ambiance van de mooie bil-
jartzaal, de gezelligheid tussen de ronden door 
en het spannende verloop van het toernooi, 
heeft het zeker niet gelegen. 

André van Tillo 

(Vervolg van pagina 10) 

Oproep !! 
voor het kleutergym uur op woensdag van 
15.00 tot 16.00 
 
Sinds de start van dit seizoen zijn alle gym uren 
flink gegroeid. Daar zijn we ontzettend blij 
mee!  
Ook de kleutergroep in De Draaikolk wordt 
steeds groter. De kleuters willen graag bewegen 
en dan is het natuurlijk niet fijn als je moet 
wachten bij een toestel. Daarom ben ik op zoek 
naar een paar vrijwilligers om mij te assisteren 
in de zaal.  
 
Dat wil zeggen iemand die mij vanaf 14.30 kan 
helpen met klaarzetten van de toestellen en die 
de kinderen bij de toestellen kan helpen/ aan-
wijzingen geven. En daarna weer helpt met op 
ruimen. Dan zijn we ongeveer om kwart over 4 
weer klaar.  
 
Leeftijd vanaf 13 jaar, maar ouder mag ook. (ook 
volwassenen). Alleen geen ouders en/of oudere 

broers/zussen van de kleuters; dit kan belem-
merend werken voor de kleuters.  
 
Opgeven of vragen kan via de mail op 
bch.bosma@gmail.com , via de telefoon/ 
WhatsApp op 0615235883 of spreek me gewoon 
aan in de zaal na de les. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Brenda Bosma 
leiding kleuters woensdag 
 

Ouder en Kind gymnastiek  
Maandag 27 en woensdag 29 maart zijn onge-
veer 25 peuters van Chr. Kinderdagverblijf en 
bso De Kleine Reiziger naar De Draaikolk ge-
komen voor een les peutergym. 
Deze actieve les is de afsluiting van het thema 
lichaam en bewegen. 

Na de warming-up met rennen, stilstaan, grote 
en kleine stappen gingen de peuters met de bal 
in de zaal rollen en gooien. Het is ook erg leuk 
om op de bal te zitten! 
Hierna werden de toestellen ontdekt: springen 
op de trampoline, rollen als een pannenkoek 

(Vervolg op pagina 12) 
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op de matten of klimmen in het wandrek en dan 
blijven hangen! 
 
We verstoppen de voeten onder de parachute 
en rennen er onderdoor, wat hebben de kin-

deren een plezier. We zingen nog van hoofd, 
schouders, knie en teen. 
Dan is het al weer tijd om terug te gaan naar het 
kinderdagverblijf. 
Het waren twee heel gezellige ochtenden, wij 
bedanken de juffen en ouders die als begelei-
ding hebben geholpen. Graag tot een volgende 
keer. 

Juf Els Schram 
 

(Vervolg van pagina 11) 

Cursusdag 25 maart  
 
De niveau 3 cursus voor de trainsters begint 
langzaam aan het einde te komen. 
Op 25 maart hadden we weer een les waar we 
ook kinderen voor moesten meenemen. 
Gelukkig met de enthousiasme van de kinderen 
en de hulp van ouders die wilden rijden gingen 
we zondag 25 maart om 10.54 uur op weg naar 
Alkmaar. 

 

 
Het was eerst even zoeken waar we precies 
moesten zijn in het sportcomplex  de Meent in 
Alkmaar, maar eenmaal onze plek gevonden te 
hebben keken we onze ogen uit.  
Na het omkleden en kennis te hebben gemaakt 
moesten we aan de bak en heel hard werken. 
We begonnen met een warming –up wat een 
prachtig gezicht zoveel kinderen bij elkaar. 
4 uur lang hebben alle kinderen de diverse “ 
profielelementen”  geoefend. 
Of te wel de basis vormen van het flanken, de 
flikflak, handstanden, salto’s, arabier en de 
losom. 
Het leuke was dat alle kinderen  en trainers op 
hun eigen niveau konden laten zien wat ze kun-
nen en nieuwe dingen hebben geleerd.  
Voor vele kinderen waren de oefeningen  waar-
bij je eindigde in de schuimbak echt het aller 
leukste. 

(Vervolg op pagina 13) 
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Op het einde hebben de jongens nog gezwaaid 
aan de ringen en hebben 
de meisjes nog aan bal-
kenballet gedaan en 
acrogym. 
Tot slot werd er afgeslo-
ten met een tikspel en 
konden we allemaal moe 
en voldaan naar huis. En 
kunnen we terug kijken 
op een gezellige en leerzame middag. 
 

Al loopt de cursus bijna ten einde en zijn er nog 
een paar hobbels te overwinnen. 

Zo zijn er nog voortgangs-
toetsen op 19 en 20 april en 
op 25 juni het echte exa-
men. We hopen op deze 
dagen weer te kunnen reke-
nen op de hulp en inzet van 
de kinderen. 

Jolande van den Berg 
Amanda Vink 

Lobke Florussen 
Kim van den Berg 

 

(Vervolg van pagina 12) 

Conditietraining afdeling gymnastiek 
 
Op woensdag- en vrijdagochtend wordt er van 
8.45-9.45 uur aan de conditie gewerkt door da-
mes die wat ouder zijn. 
Op woensdag geeft Janny les en op vrijdag 
zwaait Fred de scepter. 
Wat doen ze dan? 
De les wordt gestart met een warming-up in de 
vorm van wat loopvormen. Daarna volgen de 
spieroefeningen, staand of op een matje zittend 
of liggend. Als slot wordt er een spel gedaan. Dit 
kan een balspel zijn, maar ook een spel met fris-
bees of ringen. 
Het zijn kleine gezellige groepen, maar er kun-
nen best nog wat mensen bij!! Om de kosten 
hoef je het niet te laten: € 11,00 per maand.  
Kom het een keer proberen! 
 

Janny Bosma 

 

 

koersbal 

Zoals aan alles is te merken is de lente weer be-
gonnen. 
Ook bij ons op de afdeling , zijn wij gestart met 
de voorjaar competitie. 
De winter competitie hebben we afgesloten . 
Het was een mannen overheersing, zowel op de 
maandag als ook op de vrijdag 
We hebben een koersbal uitwisseling gehad in 
Breezand. Het was een hele fijne gezellige mid-
dag  Maar de afloop was niet zo leuk voor ons. 
Want Breezand heeft gewonnen ,en wel met 59 
punten . 

Wij hadden maar 39 punten. 
Gelukkig was Tiny Kwast de beste speler. Zij had 
de hoogste score. 

(Vervolg op pagina 14) 
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Maar we krijgen nog een kans, Ze komen  in ok-
tober bij ons op  bezoek. 
Op onze speelmiddagen is zijn leuk en gezellig . 
Maar af en toe wordt er wel eens gemopperd 
Want de punten komen niet binnen.   
Dat ligt  niet aan ons ,maar aan de mat of de 
ballen. 
 

Maar de volgende keer is alles weer over en dan 
spelen de sterren van de hemel. 
                     Fijne paasdagen 

Ida Vietje 

(Vervolg van pagina 13) 

Er kan nog meer bij!! 

Badminton jubileum 
toernooi             
Zondag 19 maart was het 
zover. Onze afdeling vierde 

de eerste activiteit in het 
kader van ons 45 jarig 
bestaan. De afdeling is 
opgericht op 14 maart 

1972. Bij dit oprichtingsbesluit stond dat we een 
half jaar de tijd kregen om ons bestaansrecht te 
bewijzen, maar ook expliciet: “geen wedstrijden 
op zondag”.  
Misschien was het daarom wel dat dit 
jubileumtoernooi uitgerekend wel op een 
zondag werd gehouden, maar het kan natuurlijk 
ook zijn dat het gewoon zo uit kwam.  Niet 
alleen onze eigen leden konden zich voor het 
toernooi inschrijven, ook oud-leden en mensen 
die in een recent verleden wel eens informatie 
hadden opgevraagd over badminton. 
Kort na twaalf uur verzamelden zich 33 spelers 
om in te spelen voor het toernooi. De opzet was 
niet veranderd, gewoon 8 keer spelen waarvan 

tenminste 4 dubbel en zo mogelijk ook 4 mixed 
voor zover het aantal deelnemende dames dat 
toeliet. 
Na een middag vol sportieve strijd kon de 
balans worden opgemaakt en bleken Carla en 
Thom de meeste punten te hebben verzameld. 
Daarnaast gingen ook Aukje en Michèle weg 
met een prijs omdat zij waren geëindigd op de 
positie die door het lot was bepaald. Uiteraard 
werd er nog even lekker nagepraat over die ene 
gemiste shuttle. 
Na deze terugblik op het jubileum toernooi 
kijken wij alvast vooruit naar de BBQ op 17 juni 
en het duetten toernooi met introducees op 23 
september. Uiteraard staat in november ook ons 
clubtoernooi op het programma. De datum is 
nog niet definitief maar het wordt 18 of 19 
november.                                 

De toernooicommissie                
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Fitheidstesten Vitaal en Fit 
 
Op dinsdag 4 april werden voor de 2e keer fit-
heidstesten voor 60 plussers georganiseerd in 
De Draaikolk. Ongeveer een jaar geleden was 
de eerste keer. Naar aanleiding van die test zijn 
de Vitaal en Fit-groepen bij Turnlust ontstaan. 
Alle leden van deze groepen waren uitgeno-
digd om zich na een jaar bewegen nog eens te 
laten testen. Bovendien hebben we door mid-
del van persberichten andere mensen uitgeno-
digd om deel te nemen. De test was gratis. 
 
Om 8 uur werd gestart met de opbouw van de 
verschillende stations  in de sportzaal en tot 
onze verbazing ontstond er 
om kwart voor 9 al een 
wachtrij. 
 
In totaal hebben zo’n 55 men-
sen zich laten testen. De test 
bestond uit 10 onderdelen. De 
eerste was het meten van de 
bloeddruk en via  
 
 

 
 
knijpkracht, reactiesnel-
heid en schouderlenig-
heid eindigde het met de 
steptest. Sommige men-
sen  mochten een onder-
deel niet doen van de 
aanwezige arts, maar de andere onderdelen 
weden fanatiek uitgevoerd. 
Tenslotte kreeg elke deelnemer advies n.a.v. de 
resultaten. 
 
Het was een gezellig drukke morgen. 
 

Janny Bosma 

Sponsoren, maar!!!! 

Bestelt u wel eens wat op internet? Als dat zo is kunt u met een simpele handeling in heel veel ge-
vallen onze huisvereniging CSAV Turnlust sponsoren zonder dat het u iets kost! 

Hoe werkt het? 
Het enige wat u moet doen is uw favoriete webwinkel(s) benaderen via Sponsorkliks.                     
Verder blijft alles hetzelfde, uw eigen webwinkel in dezelfde omgeving.  

Maar omdat u via de Turnlustpagina op Sponsorkliks naar de webwinkel bent gegaan ontvangt 
Turnlust een stukje provisie van de webwinkel omdat u via de Turnlustpagina  bij de webwinkel is 
gekomen. Zo bestel je een lekkere pizza of een tafeltje in een restaurant en laat de club er van mee 

profiteren!!! 
. 

Zet de onderstaande pagina in uw favorieten en telkens als u naar uw webwinkel gaat, doe dat dan 
via deze pagina.  De link: SponsorKliks | Gratis sponsoren!  

Het allerbelangrijkste wat u moet doen: 
Vertel het verder, app of mail het naar uw kinderen, kleinkinderen, vrienden, 

kennissen, buren. Het maakt niet uit waar ze wonen, de link werkt voor iedereen. 
Je hoeft geen lid te zijn en ook voor hen is het 100% gratis. 

 
Ga dus nooit meer rechtstreeks naar uw webwinkel, maar via Sponsorkliks 

en zorg dat u Turnlust steunt.                                                                                                                         
Groet, Henny 
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Den Helder is het noordelijkste puntje van het 
Noord-Hollandse vaste land. Saai en niets te 
beleven? Dat is niet waar . Als je goed kijkt ont-
dek je prachtige oude en nieuwe plekjes. Na-
tuur en geschiedenis zijn op loop afstand. Als je 
dan toch op pad bent, neem dan jouw fototoe-
stel mee! Het hoeft echt geen geavanceerd toe-
stel te zijn. Met een compact camera of tele-
foon maak je dan ook de mooiste opnames van 
onze stad. 
Zo zijn de leden van Turnlustfocus met elkaar 
naar het Reddingmuseum geweest voor een 
middagje  binnen fotografie. Een leerzame mid-
dag omdat je rekening moest houden met ver-
schillende licht situaties. Dus maar experimen-
teren de instellingen van je toestel. De resulta-
ten mochten er zijn! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ook krijgen de leden een reserve opdracht 
mee, die in je eigen omgeving gemaakt kunnen 
worden. Deze maand was het roest. De leden 
hebben zich heerlijk uitkunnen leven! 
Zie hier enkele roestige resultaten: 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto’s Ed Zieren, Ton Bosma, Jolanda Seinen 

Foto’s Jan Putters, Gerrit Winkelman 

Het verhaal van de soepsteen 
  
Er was eens een soldaat die terugkeerde 
naar huis. De man had een lange reis 
achter de rug, en hij had nog ver te 
gaan. Hij zocht een plaats om uit te 
kunnen rusten en hij wilde ook graag 
wat eten, want hij had honger. De sol-
daat durfde niet zo goed naar iemand 
toe te lopen, want hij zag ook wel dat de 
mensen het hier in deze stad het niet 
breed hadden. En trouwens, als hij op 
iemand af liep, liep de persoon snel  
 

 
 

door. De soldaat ging midden op het 
plein zitten, op iets wat vroeger een 
bankje was geweest. Hij keek eens 
om zich heen, hij keek naar de zon 
die stond te stralen aan de hemel, 
en dacht eens diep na. 
 
Terwijl hij daar zo zat zag hij vanuit 
zijn ooghoeken dat er heel voorzich-
tig  kinderen  nieuwsgierig naar 
hem kwamen kijken. Hij sprak een 

(Vervolg op pagina 17) 
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kind aan en vroeg of zijn vader en moeder mis-
schien iets te eten hadden voor hem, omdat hij 
zo’n honger had. Het kind antwoordde dat ze 
zelf bijna niets te eten hadden en ook de andere 
kinderen vertelden dat er bijna niets eetbaars in 
huis was. 
 
Inmiddels waren er ook volwassenen nieuwsgie-
rig naar hem komen kijken. 
Hij begreep wel dat hij niet gauw iets eetbaars 
zou krijgen.  
 
De man stond op, ging op het bankje staan en 
hij zei: "Beste mensen, ik kom van ver, en ik heb 
honger, maar ik zie dat jullie dat ook hebben. 

En ik heb hier in mijn soldatentas 
een heel bijzondere steen, het is 
een wondersteen. Die steen heb ik 
gekregen van een oude wijze man, 
die mij vertelde dat waar de zon 
schijnt er altijd wel een plek is 
waar het geluk kan komen. "En 
gebruik daar dan de steen," had de 

oude wijze man gezegd. En van deze steen kan 
ik een pan met voedsel maken, met soep bij 
voorbeeld. En dan is er genoeg voor iedereen! 
De soldaat zag wel dat de mensen het niet echt 
geloofden, maar hij sprak rustig door. "Heeft 
iemand een pan voor me?" 
Een van de kinderen rende naar huis, langs zijn 
vader en zijn moeder, en kwam terug met een 
grote pan. Een ander kind haalde water uit het 
beekje dat langs het plein slingerde. En een der-
de kind sprokkelde hout. En een vierde kind 
maakte daarmee een vuurtje. Het was ondertus-
sen heel druk geworden op het plein. De men-
sen stonden nieuwsgierig bij elkaar. 
 
De soldaat nam de steen en deed hem in de pan 
met water, die langzaam begon te dampen en te 
koken. Met een lepel proefde de soldaat uit de 
pan. "Nou, dat smaakt goed" zei hij vrolijk. "Er 
zou eigenlijk alleen nog een beetje zout bij moe-
ten, en dan is hij wel goed hoor". Een van de 
kinderen keek zijn moeder aan, maar zonder 
iets te zeggen rende hij naar huis, en kwam te-
rug met een kommetje zout. De soldaat deed 
het zout in de pan, en proefde na even geroerd 
te hebben. "Ach, wat bijzonder zeg, hij smaakt 
al goed! 
 
Er zou nog iets zoetigs bij moeten". Een kind 
met oranje haar, rende naar huis, en kwam te-

rug met een hand worteltjes. Nu nam de soldaat 
een lepel van het vocht en liet dat aan iemand 
proeven. "Ja dat is al heel lekker, er zou alleen 
nog iets van....." "Prei!," riep zijn zoontje, "prei 
van ons". En meteen rende hij naar huis, en 
kwam terug met een bosje groene prei. Nu wa-
ren alle mensen dicht bij de pan gekomen, en 
iedereen proefde. En iedereen zei: "Ja, lekker, 
maar...." En iedereen zorgde er voor dat dát in 
de soep kwam wat nodig was. De pan werd vol-
ler en voller, en op het pleintje steeg een heerlij-
ke damp van een geurige soep op. 
 
"Zo, de soep is klaar!" riep de soldaat, "Nu moe-
ten we hem nog eten!" De mensen, mannen 
vrouwen en kinderen renden weg, en kwamen 
terug met lepels, soepkommen,tafels en stoelen. 
Alles werd in een prachtige kring midden op het 
plein neergezet. En de soldaat schonk de kom-
men vol. Iedereen begon te eten, en overal kon 
je horen: "Oh, wat is dat lekker," "Ach wat 
smaakt dat goed, en dat allemaal door zo’n 
soepsteen". 
 
Allen smulden van de overheerlijke soep, ze 
hadden in geen tijden zo lekker gegeten. Ze aten 
met elkaar de hele pan leeg. Alleen de soepsteen 
lag er nog in. De soldaat stond op en wilde ver-
trekken. "De soepsteen ligt nog in de pan" riep 
een kind. "Die mogen jullie houden, daar kun je 
nog wel 1000 maal soep van koken, als je het 
maar doet zoals wij het nu hebben gedaan". 
"Dat is een echte soepsteen" zei een jongen met 
rood haar tegen een meisje met blauwe ogen. 
 
De soldaat lachte 
toen hij dat hoorde, 
terwijl hij het plein 
afliep. Buiten de stad 
gekomen, zocht hij 
een mooie ronde 
steen, stopte hem in 
zijn soldatentas en 
liep fluitend verder. 
 
 
Een goed verstaan-
der heeft in de gaten dat wanneer men bin-
nen de vereniging iedereen een stukje bij-

draagt, het werk veel plezieriger is en dit tot 
saamhorigheid leidt.  
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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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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     

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Amanda Vink, Robin Stoffer 

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Janny en Ton Bosma 

Dinsdag        17.30 - 18.30 Meisjes vanaf 6 jaar Kim van den Berg,  

18.30 - 19.30 Rhönrad turnen beginners Lobke Florussen, Kim van den Berg, Dewi Lamsfus 

19.30 - 21.00 Rhönrad turnen gevorderden Janny en Ton Bosma 

Woensdag  08.30 - 09.30 Conditietraining dames Janny Bosma 

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym Els Schram, Brenda Bosma 

15.00-16.00 Kleuters  Brenda Bosma 

16.00 - 17.00 Meisjes   6 - 9 jaar Amanda Vink  

17.00 – 18.00 Meisjes 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  6 en 8 jaar  Jolande van den Berg 

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

19.00 - 20.00 Meisjes 11 jaar en ouder. Jolande van den Berg 

Agenda Gym activiteit 

22 april 2e verenigingswedstrijd 

13 mei Springfestival 

20 mei Onderlinge wedstrijden rhönrad 

10 juni NK rhönrad  

24 juni Diploma gym peuters en kleuters 

24 juni Finale verenigingswedstrijd met Pro Patria 

15 juni seizoensafsluiting  

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.  

Ingaande seizoen 2016-2017!!!! 
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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 v.d. 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.J.M. van Deutekom  de la Reystraat 8 1782 RT     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.WillemVstr.18     1785 JA  Den Helder  tel: 0223-632242 
Bestuurslid Mw. I.A. Vietje  Barkstraat 14           1782 BH  Den Helder tel:  0223-633522 
Bestuurslid Dhr. W. van de Bosch Landbouwstraat 352   1787 AT Julianadorp tel: 0223-757550 

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 –16.30 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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