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Voorwoord.
De voorjaarsbloeiers staan volop te pronken met hun kleurige
bloemen in de tuin van De Draaikolk. Deze bollen worden aan
Piet Pols, die de tuin verzorgt, gegeven als de bloemen zijn uitgebloeid. Het jaar daarna laten ze zich zo mooi zien zoals nu. Heerlijk, vooral als de zon zich ook vaker laat zien.
Piet, bedankt voor je tuinwerk!!
JAV onderscheidingen
Op 23 maart, tijdens de JAV is René Slikker benoemd tot Lid van Verdienste van CSAV
Turnlust. René, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!
De sportbeker 2017 werd overhandigd aan Jaap van Dijk en Johan Scholten van de afdeling badminton. Beide heren zijn al op leeftijd, maar hun enthousiasme en spelbeleving
doet niet onder voor de anderen van de woensdaggroep. Ze zijn een voorbeeld voor vele
jongeren. Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!
De verenigingsbeker 2017 werd gegeven aan Jolande van den Berg, Amanda Vink, Brenda Bosma, Lobke Florussen en Kim van den Berg. Deze trainsters van de afdeling gymnastiek zijn in 2017 geslaagd voor hun Mbo-opleiding Gymnastiekleider niveau 3. Deze opleiding heeft anderhalf jaar geduurd. Van harte gefeliciteerd met deze Turnlustonderscheiding!!
Activiteiten
Voor de afdelingen gymnastiek en biljarten zijn het drukke tijden, door de organisatie
van de verschillende wedstrijden en kampioenschappen. Leuk om te doen en te ervaren.
En als er dan ook nog eigen leden succesvol zijn, zijn het helemaal geslaagde dagen.
Voor de afdeling Vitaal en fit was 10 april de dag waar lang naar uitgekeken werd. Toen
werden de fitheidstesten voor 60 plussers georganiseerd. En met een goede opkomst van
ruim 45 mensen een groot succes.
Sponsoring
De Rabobank steunt vanaf dit jaar verenigingen en stichtingen op een andere manier
dan de Rabofietstocht. De leden van de Rabobank kunnen vanaf 8 t/m 29 mei stemmen
op Turnlust en De Draaikolk! Doen!!
Ik wens alle afdelingen veel succes met hun activiteiten. Ik wens alle leden veel plezier en
succes tijdens de uitoefening van hun sport en hobby.
Vr.gr Janny Bosma
Alg. Voorzitter
CSAV Turnlust
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust
Alg. voorzitter
Mw. J.A.G. Bosma
Alg. secretaris
Mw. A.W. Winkelman
Alg. penningmeester Dhr. R Slikker

tel: 0223-625751
tel: 0223-630322
tel: 0223-644007

Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk
Voorzitter
Dhr. H. Sandbrink.
Penningmeester
Dhr. JJ. Van der Linden

tel: 0223-533363
tel: 0223-642724

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

tel: 0223-628656

Inhoud:
3 Voorwoord Voorzitter
4 Colofon
5 Hoofdbestuur JAV
6 Badminton
Koersbal
8 Rhönradturnen
10 Gymnastiek
12 Fotoclub
14 Gedachtegoed
15 Sponsoring
17 Lesrooster gymnastiek
18 Vitaal en Fit
19 Reclame
20 De afdelingen
22 Springfestival

Janny Bosma
Ton Bosma
Henny Sandbrink
Dieuw Krijns
Lex van Nieuwkasteel
Brenda Bosma
Jolande van den Berg
Gerrit Winkelman
Henny Sandbrink
Janny Bosma

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 22juni 2018
Graag digitaal per e-mail: bosma.t@quicknet.nl
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Jaarlijkse Algemene Vergadering
Op vrijdag 23 maart werd de Jaarlijks Algemene
Vergadering van CSAV Turnlust gehouden. Talrijke bestuursleden, oud bestuursleden en kader hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven.
Allen werden door de voorzitter Janny Bosma
verwelkomd. Gedurende de vergaderingen kwamen de gebruikelijke zaken langs. Allen kregen
inzage in het wel en wee van de totale vereniging. Ook het financiële aspect van De Draaikolk en Turnlust werd belicht.
Na de pauze werden verschillende leden in het
zonnetje gezet. Nieuwe aanwezige bestuursleden werden verwelkomd met en het Turnlustboek Er werd ook persoonlijk afscheid genomen
van Henk Tamboer van de afdeling Koersbal
Hij ontving een bos bloemen en een foto naar
keuze. Ook werden leden die langer dan 25 jaar
lid waren in het zonnetje gezet. Bij Frida Oosterbaan van de
afdeling Gymnastiek en Jef
de Graaf van
Biljarten werd
er het speldje
van 25 jaar lid
opgespeld. Lex
van Nieuwkasteel ontving
een bloemetje
omdat hij 70 jaar lid is van Turnlust.
Ook de voorzitter viel de eer te beurt om gehuldigd te worden. Al 60 jaar actief binnen de
club. Ze werd door de secretaresse Helma Winkelman verrast met een speech en een bijbehorend theecadeau.

De sportbeker ging dit jaar naar de leiding van
afdeling Gymnastiek. Brenda Bosma, Jolande
van den Berg, Lobke Florussen, Amanda Vink
en Kim van den Berg. Zij hebben na anderhalf
jaar het diploma gymnastiekleider niveau 3 behaald. Een hele prestatie omdat dit naast school
en werk gedaan is. In aanwezigheid van hun
familie ontvingen ze de “wissel”beker met oorkonde.

De verenigingsbeker werd uitgereikt de herenJohan Scholten en Jaap van Dijk van de afdeling Badminton. Zij zijn de nestors van deze
afdeling en een voorbeeld en animatoren voor
veel jongere leden. Onder luid applaus ontvingen ze de beker en de bijbehorende oorkonde.
Ook werd er afscheid genomen René Slikker de
algemeen penning meester. Gedurende 20 jaar
heeft hij zich ingezet voor CSAV Turnlust. Onder het toeziend oog van zijn familie werd hij
verrast met de benoeming tot Lid van Verdienste.

Het hoogtepunt van de avond was het uitreiken
van de sport– en verenigingsbeker.

Na de vergadering werd er onder het genot van
een drankje nog even nagepraat.
Ton Bosma
5
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Verslag van het badminton toernooi 24 maart
Voor het toernooi van de badmintonafdeling
hadden zich deze keer 24 spelers aangemeld,
gelijk verdeeld tussen de dames en heren. De
loting voor het speelschema was de avond tevoren al gedaan zodat na een korte inspeelperiode het toernooi keurig op tijd kon beginnen
Iedere speler moest deze middag 8 keer het veld
op, 4 keer voor een mixed partij en 4 keer voor
een dubbelspel. In totaal waren hier 12 speelronden voor nodig.
Ook dit jaar waren er weer zeer enerverende
partijen waarbij de tegenstanders geen
duimbreed voor elkaar wilden wijken. Er werd
fanatiek gestreden voor iedere punt! Maar zodra
het signaal “tijd” was gegeven werden de
handen geschud en restte er van de strijd alleen
nog het zweet op het voorhoofd.
Nadat alle rondes waren gespeeld en iedereen
een verfrissende douche had genoten kon de
balans worden opgemaakt De winnaars van het
(voorjaars) toernooi 2018 waren bekend.

dames had Carla Koch-Kruiten als enige alle 8
wedstrijden gewonnen. Bij de heren was het een
fotofinish geworden. Benjamin de Croos en
Thom Goedhart hadden ieder 7 wedstrijden gewonnen. Bij de telling van het aantal gescoorde
punten versus het aantal geïncasseerde punten
was het uiteindelijk verschil over de hele middag slechts één punt in het voordeel van Benjamin. Hij werd daarom de winnaar bij de heren.
Maar ja, meedoen is nog steeds belangrijker dan
winnen dus werd ook dit jaar weer geloot wie de
“echte” winnaar en winnares werden. Bij de
dames was Aukje Kruiten de gelukkige en bij de
heren Richard de Vos. Beide ontvingen een
kleine paas attentie. Daarna werd er onder het
genot van een drankje en een hapje nog even
nagenoten van een mooie middag.
De volgende activiteit die gepland staat is de
BBQ op 26 mei. (de uitnodiging daarvoor wordt
binnenkort verstuurd) Het toernooi in het
najaar is op zondag 28 oktober.
De toernooicommissie

Bij de

Koersbal Turnlust 20 jaar
Wat is Koersbal:
Een sport verwant aan Bowls en aan het in Nederland meer bekende Jeu de boules.
Onze sport is overgewaaid uit Australië, waar
het door jong en oud wordt gespeeld.
Bij ons vooral bekend als ouderensport. Je kunt
het dan ook heel lang volhouden.
(Ons oudste lid is 94 jaar.)

(vervolg op blz. 5)
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(vervolg van blz. 4))

Op 10 November 1997 was het een feit:
De eerste speeldag van de Draaikoers, met miniOnze Turnlust geschiedenis:
maal 16 leden,
kon men beginnen. Met twee matten, waar van
Ongeveer twintig jaar geleden vond iemand, bij een op afbetaling was gekocht.
het opruimen van de zolder in De Draaikolk een Na twintig jaar spelen we nu op Maandag- en
koersbalmat. Toen ontstond het plan om een
Vrijdagmiddag met 34 leden, waaronder vijf lekoersbalvereniging voor ouderen op te richten.
den van het eerste uur .Deze jubilarissen werden
De heren Joop van Nieuwkasteel en Dick
op vrijdag 10 november 2017 bij de feestelijke
Stompedissel zorgden ervoor dat het financiële viering van ons jubileum in de bloemetjes gezet.
plaatje rondkwam.
Met bijna al onze leden hadden wij toen een heel
Een viertal Ellie de Vries, Henk Tamboer, Thijs gezellige middag, afgesloten met een heerlijke
en Ida Vietje gingen zes avonden lang
maaltijd.
een cursus volgen bij Jan v. d .Veer , de vertegen- Het was een fijne dag!
woordiger bij de landelijke koersbal vereniging,
Dieuw Krijns
om de wedstrijdregels te leren.

Koersbal en de jaarvergaderingen.
Ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Eerst de jaarvergadering van de afdeling koersbal.
Een gezellige vergadering die goed bezocht was
door de leden, wat op zich een
compliment is voor de leden. Belangstelling tonen in de werkzaamheden
van uw bestuur. Henk Tamboer nam
afscheid als penningmeester van de
afdeling, een leuk cadeau werd hem
overhandigd.
Het moeilijke punt van de vergadering was het
zoeken naar nieuwe bestuursleden.
Ook hier:
”leden kent u verantwoordelijkheid”!

Ten eerste : Het afscheid van Henk Tamboer
als penningmeester van de afdeling koersbal.
Hij was de laatste van ons oude groepje
bestuursleden die met “pensioen”ging
Ten tweede: Het groepje geslaagde leiding
met het leiderscertificaat van de afdeling
gymnastiek.
Een positieve greep voor de toekomst.
Gefeliciteerd!
Het derde: Was de verrassing dat ik een grote
bos tulpen mee naar huis kon nemen ,
omdat ik ,schrik niet: 70 jaar lid ben.
Op deze vergadering werd er
afscheid genomen van
bestuursleden en welkom geheten
aan nieuwe bestuursleden.Ook
deze vergadering was gezellig,
jammer dat de
belangstelling zo klein was..

De jaarlijkse algemene vergadering van de
csav”Turnlust”
Ik hoef u niet te vertellen dat ik naar een
plaatsje moest zoeken. De opkomst was
bedroevend.
Er waren ,voor mij, 3 hoogtepunten op deze
avond.

(Vervolg op pagina 8)
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Ja, het is leuk om de Turnlust achtergronden te
weten, helaas wordt dat wel minder.
A.A.van Nieuwkasteel

(Vervolg van pagina 7)

Bij het nazitten werd het nog even gezellig.Ben
je echt al 70 jaar bij de club? Ja echt.
Een mooie tijd gehad, wat hebben wij een boel
beleefd en daar begon het.
met elkaar gingen we even terug in de tijd.Zo
kwamen we opeens bij de“Moederkloek” van de
vereniging.
Ida, we hebben over je gekletst , wat beleefden
wij allemaal.Je hielp bij rhönrad,gymnastiek,
het jeugdwerk was je niet vreemd, de Draaikolk
was af en toe je thuis en de afdeling koersbal
is een kindje van je. Velen afdelingen maakte
gebruik van je.
Zo gingen er nog een paar “Turnlust iconen”
voorbij.

Districtskampioenschappen
Rhönradturnen

die er de vorige wedstrijd ook bij waren. In korte tijd waren ze weer flink vooruit gegaan! Na
de laatste ronde van deze wedstrijd was de prijsuitreiking en de opmars van de wedstrijden voor
niveau 6 tm 1. Dat is dan wel een lange rij met
deelnemers hoor.
Er waren bij deze wedstrijd vooral eerste prijzen
uitgereikt, dat kwam omdat er veel niveau+leeftijdscategoriën waren met elk maar 3
of minder deelnemers, en dan wordt er volgens
de regels van de KNGU maar één prijs uitgereikt. (een enkele categorie had wel een tweede
prijs omdat er meer dan 3 deelnemers waren)
Ook de Turnlustleden vielen in de prijzen;
Nelleke Hikman, Liz Joldersma en Amanda Vink
behaalden een 1e prijs.

Op 17 maart was het al vroeg een drukte van
belang in ons verenigingsgebouw. Samen met
Lycurgus Hygiëa uit Krommenie organiseerden
we voor het KNGU district MidWest de districtskampioenschappen voor alle niveaus. Een
wedstrijd over 3 onderdelen; rechtuit, spiralen
en sprong. Turnlust deed met 9 turnsters in verschillende niveaus mee. In totaal waren er 50

deelnemers.
’s Morgens waren de niveaus 10 t/m 7 aan de
beurt. Een beetje nerveus stonden ze klaar bij de
opmars en na het openingswoord door de wethouder Trees van der Paard, konden de niveaus
10 en 7 aan de bak, en vervolgens de niveaus 8
en 9. Het was leuk om te zien dat de deelnemers
8

Na de lunchpauze waren de gevorderden van
niveau 5, 4 en 3 aan de beurt. De deelnemers
van de ochtendwedstrijd die nog op de tribune
zaten konden mooi de kunst afkijken en helemaal bij de wedstrijd voor de niveaus 2 en 1 was
het een genot om naar de soms spectaculaire
oefeningen en sprongen te kijken.
Er was succes voor onze turnsters: Lobke
Florussen en Dewi Lamsfus behaalden goud in
hun categorie.
(Vervolg op pagina 9)
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nog was uiteindelijk gelukt om alles van de vloer
te krijgen.

(Vervolg van pagina 8)

De resultaten van onze deelnemers waren:
Niv: 10: 1 Nelleke Hikman 23.05
1 Liz Joldersma
23.85
2 Roxanne Bailly
23.55
Niv: 9: 3 Rianne Tuithof 20.90
5 Fenke van de Reep 19.45
Niv: 8
Niv: 7
Niv: 5
Niv: 4

2 Britt Nieuwold
1 Amanda Vink
1 Lobke Florussen
1 Dewi Lamsfus

21.00
19.95
20.85
19.45

De wedstrijd verliep vlot en na de laatste prijsuitreiking wilden we natuurlijk snel inpakken,
de lijnen van de vloer trekken en lekker naar
huis, maar helaas; Door een te sterke lijmlaag
op het schilderstape waarmee we de lijnen voor
de wedstrijdbanen altijd markeren, wilde het
tape deze keer niet zo makkelijk van de vloer.
Vele handen maken gelukkig licht werk en het
was door de inzet van ongeveer iedereen die er

Brenda Bosma
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Sportieve Carnaval
Op 26 februari werd er voor de tweede keer de
sportieve Carnaval gehouden.
Er waren deze middag 83 kinderen aanwezig.
Velen waren prachtig verkleed. Ook de leiding
liep rond in allerlei prachtig creaties.

Klimmen en klauteren, een lastig parcours
waar je op en over van alles kon klimmen en
klauteren.

Om te voorkomen dat alle kinderen bij dezelfde
onderdelen zouden beginnen, kregen ze bij binnen komst een kaart met daarop hun naam en
de kleur waar ze moesten beginnen.
Om 14.00 uur ging het feest van start op de verschillende banen:

Na elk kwartier werd er gewisseld van baan en
tussen de wissels kregen de kinderen een lekker
stukje appel gesponsord door de Vomar in
nieuw Den Helder en konden ze water drinken.
Na de laatste wissel mochten de kinderen nog
zelf kiezen welke baan of onderdelen ze nog een
keer wilden doen.
Om ongeveer 16.00 uur was de middag afgelopen en gingen de kinderen weer naar huis.
Het was een geslaagde middag, waarbij we de
vele vrijwilligers niet genoeg kunnen bedanken,
want zonder hen was het allemaal niet gelukt.

Gooien en mikken, hier waren diverse gooi en
mik spellen
Springen, de kinderen konden via de trampoline op de Pegasus springen of op matten.
Rollen en gaan, lopen in een rhönrad, met een
skateboard van een helling, lopen met een rollator.

Gelukkig had de EHBO het rustig en was het
beperkt tot een koeling pack en een pleister.
Jolande van Ewijk
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gymnastiek vervolg
Koppel springwedstrijd Turnlust – Pro Patria
Na weken van oefenen in diverse sprongen was
het eindelijk zover. De eerste Koppelspringwedstrijd in samenwerking met Pro Patria.
Tijdens de warming up, moest iedere deelnemer
een nummer van de teltafel pakken (ieder in
zijn eigen leeftijdscategorie). Aan de hand van
deze nummers konden de koppels gemaakt
worden. Dit was best spannend, want de kinderen wisten van elkaar niet met wie je samen
voor de punten de wedstrijd deed.
Nadat alle koppels gemaakt waren kon de wedstrijd beginnen. Iedereen deed zijn best om zijn
serie sprongen zo mooi en goed mogelijk te
doen op de Airtumbling, het verhoogd vlak, de
Pegasus en op de kasten. Het werden de juryleden niet makkelijk gemaakt om te jureren met
al die prachtige sprongen, koprollen, radslag,
arabieren en zelfs overslagen.
De sfeer op de wedstrijdvloer en in het publiek
was goed en gezellig en alles verliep zonder problemen.
Na de wedstrijd mochten de kinderen nog een
spring ronde doen tot de telcommissie alle cijfers hadden ingevoerd en de winnaars bekend
waren.
De kinderen per categorie die een 1e prijs hadden mochten op het podium staan.
Tijdens deze eerste koppel-springwedstijden
waren de winnaars:
5 t/m 7 jaar:
Loeka Rodewijk (PP) en Emma Goossens
8 t/m 9 jaar:
Wies Jansen (PP)en Nelleke Hickmann en Edie
Meesters (PP) en Naomi Bantes
10+ jaar :
Destiny van Gemert en Raphaela Alting

Na de prijsuitreiking kregen alle kinderen nog
een chocolade paashaas en een Vaantje mee als
aandenken aan deze middag.
Jolande van den Berg

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
11
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gymnastiek vervolg

Foto’s : Ron van den Berg
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TURNLUSTFOCUS
Het is een interessant, intensief eerste kwartaal
geweest voor de (bestuurs)leden van Turnlustfocus.
Naast de reguliere clubavonden met diverse onderwerpen werd er tijd gereserveerd voor de
jaarlijks terugkerende jaarvergadering. Hierin
werd het jaarverslag 2017 besproken, herinneringen werden opgehaald, gelachen en toch ook
serieus gekeken (zonder lens dit keer) naar de
cijfers. Na een rondje koffie vervolgden we de
clubavond.

Op 3 februari j.l. hebben we een route door de
Heldere binnenstad gelopen. Aan de hand van
opdrachten kwamen we mooie momenten/
locaties tegen die werden vastgelegd. Van een
close-up van de “Jutter”, via de ingang van de
Kroonpassage, naar het stoom van de oven bij
kippenboer. Er was een nadeel. Het was die dag
niet warm. Zeg maar koud, heeeel koud. Onze
vingers waren deels bevroren en hebben we uiteindelijk een locatie binnen gevonden waar we
konden doorwarmen met koffie of warme chocolademelk. Naast serieus de foto’s maken houden we ook van gezelligheid.

Een gemiddelde clubavond ziet er als volgt uit:
Over het algemeen zijn we eerder aanwezig in
de Draaikolk zodat we nog tijd hebben om de
laatste nieuwtjes te delen bij een heerlijk kopje
koffie. De leden van het materiaalteam zetten
de beamer en de laptop gereed en de overige
leden schuiven aan. De secretaris deelt de
nieuwtjes mede vanuit de bestuurstafel. De
voorzitter bereid meestal een onderwerp op fotografiegebied voor die ondersteund met een
presentatie wordt getoond. De onderwerpen
zijn divers en vragen kunnen gedurende de pre
Foto: Geert Beijer

Op zaterdag 3 maart j.l. is op speciaal verzoek
van de “Weight Lifting club” in de Nicolaaskerk
aan de Jan Verfailleweg gekomen om tijdens de
NK masters 35+ een fotoreportage te maken.
Diverse leden zijn die dag (deels) aanwezig geweest om mannen en vrouwen te zien trekken
en stoten met gewichten en dit vast te leggen.
Het was een prachtige uitdaging om de sportfoFoto:Jan Putters

sentatie gesteld worden. Na een rondje koffie is
het tijd om de foto’s van de maandelijkse opdracht te bespreken. Ieder lid stuurt een aantal
foto’s in die besproken worden op fotografische
aspecten. (wat zie je, staat het volgens fotoregels, is het onderwerp scherp, is de achtergrond
scherp, de instellingen etc) Dit gaat vaak gepaard met de nodige humor en respect aan een
ieder. Op de laatste clubavond werd er naast het
digitale toestel gemijmerd over de goede voorbijgetrokken dagen van de DOKA (donkere kamers). Alhoewel niet iedere lid daarmee gewerkt
heeft.
13

Foto: Ton Bosma
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(Vervolg van pagina 13)

tografie uit te proberen. Leerpunten ten aanzien
van locatie en instellingen voor de camera zijn
mee genomen naar de clubavond en geëvalueerd.

Geïnteresseerd in de Focus Foto Club Turnlust?
Neem contact op met René Slikker of Ton Bosma.
Gerrit Winkelman

Jolanda Seinen

Foto: Geert Beijer

Kijk omhoog!
Op de bodem van een kristalhelder meer lag een
prachtige halsketting. Iedereen kon haar zien en
velen doken het water in om de ketting te pakken te krijgen. Maar niemand lukte het. Zo
gauw iemand de bodem bereikte, was de ketting
verdwenen. En toch was het sieraad vanaf de
oever van het meer duidelijk te zien.
Op een dag vroeg men de meester om raad. Hij
keek goed en zei: “De ketting ligt niet op de bodem van het meer. Wat jullie zien is alleen maar
een weerspiegeling.” De meester wees met zijn
arm naar een boom die op de oever van het
meer stond, met zijn takken boven het water.
Aan een van de takken hing de schitterende ketting. Niemand had haar gezien; niemand had
ooit naar boven gekeken.

14

En de meester zei: “Omdat jullie je blik niet verheffen, zien jullie alleen de weerspiegeling. De
werkelijkheid is heel dichtbij. Je kunt haar zo
grijpen. Laat je niet misleiden door haar weerspiegelingen in de materie, die zijn maar schijn.
Open je ogen en word wakker.”
jaargang
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Sponsoring
Rabo Clubkas Campagne.
Help uw Vereniging en Stichting!

gratis! Als lid kunt u uw vereniging met de
Clubkas Canmpagne steunen!

Wat is de Rabo Clubkas Campagne?
Met de Rabo Clubkas Campagne ondersteunt
de Rabobank verenigingen (en Stichtingen) in
haar werkgebied financieel. De bijdrage die de
deelnemende verenigingen ontvangen is afhankelijk van het aantal stemmen
dat wordt uitgebracht door
Rabobank leden op het doel
dat de vereniging heeft gekozen.

Wanneer kan er worden gestemd?
Als u tijdig lid bent (regel dit zo snel mogelijk)
dan kunt u van 8 t/m 28 mei stemmen op de
Verenigingen en/of Stichtingen van uw keuze.
Als lid krijgt u automatisch bericht hoe en
wanneer gestemd kan worden.

Wie kan er stemmen?
Alleen leden van de Rabobank
Kop van Noord-Holland kunnen stemmen op hun favoriete vereniging of
doelen. Zij mogen maximaal 2 stemmen aan een
vereniging (of Stichting) geven. Maar zij moeten in totaal 5 stemmen uitbrengen voordat de
stemmen geldig zijn. Bijvoorbeeld: 2 stemmen
op Turnlust, 2 stemmen op De Draaikolk en 1
stem op een ander “doel” of vereniging.
Wie is er lid van de Rabobank?
Iedereen die een product bij de Rabobank Kop
van Noord-Holland afneemt kan lid zijn en dus
straks stemmen. U bent lid als u het tijdschrift
“Dichterbij” van de Rabobank ontvangt. Heeft u
wel een product zoals een hypotheek of
bankrekening bij de bank en ontvangt u dit
tijdschrift nog niet dan bent u nog geen lid.
Wilt u lid worden dan moet u dit op de website
van de bank aanvinken. Het lidmaatschap is

Wat valt er te verdienen?
De Bank stelt voor dit programma € 200.000,beschikbaar aan de verenigingen en Stichtingen
die meedoen. Uw stem kan dus veel geld waard
zijn voor Turnlust en De Draaikolk! Meer
stemmen betekent meer geld!
Wat is ons “doel” voor het geld?
CSAV en Turnlust doen samen mee en ons doel
is het geld te gebruiken voor de aankoop van
specifiek spelmateriaal voor het Nijntje
beweegdiploma programma wat binnenkort
door Turnlust wordt gestart in De Draaikolk.
Elders in deze Scala kunt u meer over dit
beweegdiploma lezen.
Dus Steun uw Vereniging en Stichting!
Geef als lid van de Rabobank uw stem aan ons
doel (2 keer 2 stemmen)
Kies voor uw laatste stem bijvoorbeeld sporthal
Marsdiep.
Bestuur Turnlust en De Draaikolk

Ons doel:
Spelmateriaal voor het Nijntje beweegprogramma.
2 stemmen voor :
2 stemmen voor:
1 stem naar keuze zelf in te vullen.
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Jouw stem is geldwaard!!!
Jij steunt ons toch
ook??
SPONSOR THERMOMETER
APRIL

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 € 99,92 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

€15,DANK U WEL!!!
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Contributie :
C.S.A.V. Turnlust gym contributie NL70RABO01431.98.246 Gymnastiek t/m 15 jaar
Ouder- en kindgym
Opzeggen VOOR 1 JUNI EN VOOR 1 DECEMBER
Gymnastiek vanaf 16 jaar
Dhr. H. de Wit, E-mail: zijvandewit@gmail.com
Extra activiteit (per uur)
Inschrijfgeld

€ 9,00
€12,50
€11,00
€ 7,50
€ 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.
Lesrooster wijk Nieuw Den Helder

Maandag

De Draaikolk

18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners

leiding
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

Lesrooster wijk Julianadorp

Donderdag

Fred Schouten

Vogelzand

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
Agenda Gym

activiteit

plaats

za. 21 april 2018

2e onderlinge wedstrijden gym

Draaikolk

16/19 april 2018
za. 26 mei 2018
za. 2 juni 2018
za. 9 juni 2018
11/14 juni 2018
za. 23 juni 2018

4e presentatieweek gym
Springfestival
Onderlinge wedstrijden rhönrad
NK rhönrad
avond4daagse
3 onderlinge wedstrijden gym.
Diplomagym peuters/kleuters
Sluiting seizoen

Draaikolk /Vogelzand
Draaikolk
Draaikolk
Maasland
Draaikolk
Draaikolk

za.14 juli 2018
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Fitheidstesten Vitaal en Fit
Op dinsdag 10 april werden fitheidstesten voor
60 plussers georganiseerd in De Draaikolk. Het
was voor de eerste keer dat Turnlust het zelf organiseerde. Het koste veel voorbereidingstijd
maar het resultaat was geweldig. Ruim 2o vrijwillige medewerkers zaten om 9 uur klaar om de
deelnemers te testen op verschillende punten te
testen.
Om 8 uur werd gestart met de opbouw van de
verschillende stations in de sportzaal. Om 9 uur
stonden er al mensen klaar om te starten met de
test.

was het meten van de bloeddruk. Nieuw
was de bloedsuikertest, die uitgevoerd werd door de thuiszorg van Omring. Daarna volgden de onderdelen BMIvaststelling, oog- en handcoördinatie, reactiesnelheid, knijpkracht, beenkracht, balanstest,
zit en reiktest, lopen en keren en ten slotte de
steptest.
Sommige mensen mochten een onderdeel niet
doen van de aanwezige arts,
maar de andere onderdelen
werden fanatiek uitgevoerd.
Tenslotte kreeg elke deelnemer advies n.a.v. de resultaten.
Het was een gezellige drukke morgen.
Janny Bosma

In totaal hebben zo’n 45 mensen zich laten testen. De test bestond uit 10 onderdelen. De eerste
18
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Sortie Solutions heet u
hartelijk welkom in de
wereld van de energievoorziening.
Wij zijn adviseurs van
het Midden- en Klein
Bedrijf (MKB) maar
ook van particulieren.

ken het graag en kosteloos voor
u uit! u
Daar
krijgt

een
kleur van
Wanneer u als lid van

uw eigen sportclub
overstapt naar een andere energiemaatschappij met de service
van Sortie Solutions,
Zuidstraat
75
doneren wij
BV Den
Bent 1781
u benieuwd
of u Helder 0223-615773
kunt besparen op uw
wandbekleding
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energielasten? Wij
zoe-zonwering kurk parket
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m
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Foto: Gerrit Winkelman
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Voorzitter:
2e voorzitter
Secretaris :
Penningmeester

Dhr. J. van Gestel
Dhr. P. Pols
Dhr. H.J de Boer
Mw. I vd Hert

tel: 0223-753134
tel: 0223-628909
tel: 0223-641299
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.
Secretaris:
Dhr. A. van Deutekom
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223-533363
tel: 0223-619838
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”.

Wnd 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. T. Bakker

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
20
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wnd. Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Mw. J. A.G. Bosma
vacant
Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223-625751
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
Secretaris
2e secr.
Penningm.
Bestuurslid

Mw. W. Sperling
Mw. J. van Dalen
Mw. D. Krijns
Mw. M.A.E. Wildenburg
Mw. I.A. Vietje

tel:0223-634842
tel: 0223-860536
tel: 0223- 624565
tel: 0223-642239
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

Voorzitter:
Dhr. R. Slikker
Secretaris:
Dhr. T. Bosma
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223-644007
tel: 0223-625751
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.v.v. penningmeester
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