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Een paar dagen na pakjesavond zijn we terecht komen in de donkere dagen voor Kerst.
Een gezellige tijd met veel kaarslicht, decemberverlichting en eventueel een kerstboom.
Ook in De Draaikolk is de kerstverlichting aangebracht. Ik houd ervan.

Cursus
Een aantal bestuursleden van verschillende afdelingen zijn gestart met een cursus: Meer Leden in Kortere Tijd. Hierin leren we hoe we d.m.v. een ledenwerfactie de potentiële leden ook
houden.
Vier cursusdagen telt de cursus en tussen deze dagen door hebben we ook huiswerk te doen.
De afdelingen Koersbal, gymnastiek, badminton, biljarten en Vitaal en Fit vertegenwoordigen
Turnlust. We hopen dat ze veel succes zullen hebben.

Uitnodiging
Ik nodig u allemaal van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie van Turnlust.
Op de eerste zaterdagavond in het nieuwe jaar starten we een gezellige avond met triosjoelen. Een leuk spel voor jong en oud en het leuke is: iedereen kan het!
Je speelt het met z’n drieën, een trio dus.
Daarna proosten we met elkaar op het nieuwe jaar!
Wat:
NIEUWJAARSRECEPTIE
Waar:
De Draaikolk
Datum:
zaterdag 7 januari 2017
Aanvang: 19.30 uur
Voor wie: alle leden met aanhang

U/jij komt toch ook?
Geef je op!

Ik wens u allen hele fijne Kerstdagen en een gelukkig 2017!

Vriendelijke groeten
Janny Bosma-Karsijns
alg. voorzitter
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust
Alg. voorzitter
Mw. J.A.G. Bosma
Andromeda 81
Alg. secretaris
Mw. A.W. Winkelman J.J. van Veenstraat 10
Alg. penningmeester Dhr. R Slikker
Korvetstraat 1

tel: 625751
tel: 630322
tel: 644007

Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk
Voorzitter
Dhr. H. Sandbrink.
Het Arsenaal 18
Secretaris
Dhr. H. Beekes
Ooievaarstraat 59
Penningmeester
Dhr. JJ. Van der Linden Middelzand 5507

tel: 533363
tel: 621945
tel: 642724

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

tel: 628656

Inhoud:
3 Voorwoord Voorzitter
Janny Bosma
4 Colofon
5 Kaderdag
Ton Bosma
6 Kleuterinstuif
Ton Bosma
7 Sportieve Sinterklaas
Ton Bosma
8 Koersbal
Wil Sperling
Sjoelen
9 Grote Clubactie
Helma Winkelman
Biljarten
Ingrid van der Hert
10 St. Draaikolk
Henny Sandbrink
11 Badminton
Henny Sandbrink
Fotoclub
Ton Bosma
13 Vitaal en Fit
Janny Bosma
Rollator gym
Janny Bosma
14 Gymnastieknieuws
Saskia van den Tooren
15 Reclame
16 Lesrooster Gymnastiek
17 De afdelingen
19 Gedachtegoed
20 Nieuwjaarsreceptie

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 10 februari 2017
Graag digitaal per e-mail: bosma.t@quicknet.nl
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Kaderdag
kreeg een pet op met de naam van het wedstrijdpaard.
Toen begon de pret. Dobbelstenen werden gegooid, paarden vielen over hindernissen en en
moesten weer terug. Tussendoor kregen de
groepen allerlei opdrachten
in De Draaikolk te doen.
Het was een
kostelijk spel.
Onderwijl
werd er in de
keuken hard
gewerkt door
de keukenbrigade van meester-kok Jan van Gestel. Ze verrasten ons met een afsluitende
Indische maaltijd. De spannende paardenrace
had ons hongerig en dorstig gemaakt. Dus liet
menu ons heerlijk smaken. Weer een dag met
een gouden Turnlustrandje.
Hennie, Jan, Ingrid en Arjan. Hartelijk dank
voor jullie inzet.
Op naar het volgend jaar.
Ton Bosma

Op zaterdag 8 oktober werd de jaarlijkse kaderdag gehouden. Een 30-tal bestuursleden, leden
van verdienste, medewerkers Draaikolk en leiding hadden zich voor dit feest aangemeld. Tijdens de inloop werd er onder het genot van een
kopje koffie druk
en een brok gevulde speculaas gespeculeerd wat er
te verwachten
was. Na het openingswoord van
onze voorzitter
Janny Bosma werd
iedereen naar de soos geleid. Hier stond in het
midden een lange tafel met een kleed eroverheen. Hier werden we verwelkomd door Henny
Sandbrink. Nadat we groepjes hadden gemaakt,
werd de tafel van het doek ontdaan en kwam er
een echte paardenrenbaan tevoorschijn. We
gingen paardenracen.
Een van de
groep was de
jockey en
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Kleuterinstuif
Tijdens de schoolvakanties bewegen de kinderen meestal niet zoveel. Na aanvraag bij
Sportservice werd duidelijk dat er dit jaar in de
herfstvakantie geen kleuterinstuif werd georganiseerd. Daarom kwam het idee spontaan bij
ons op om dit op korte termijn te doen. Na
overleg met medewerkers van het kantoor kregen we het complete draaiboek van die dag.
Hier zijn we aan de slag gegaan. De zaal besproken, vrijwilligers geregeld en pr-machine aangezet.
Op maandag 17 oktober om 13.30 uur was de
zaal gevuld met uitdagende situaties voor de
kinderen die De Draaikolk binnen stroomde.
Onze 45 kleine deelnemers kregen allemaal een
scorekaartje. Hierop stond met een kleur aangegeven waar ze moesten beginnen. Na een kwartier was er voor het wisselen een momentje
rust. Ze werden getrakteerd op een lekker stukje appel, welke met smaak werd verorberd. En
daarna konden ze naar het volgende onderdeel.

6

Door het intensieve bewegen kregen de kleuters
dorst. Gelukkig waren er enkele ouders die
klaar stonden met fris helder water. Toen alle
onderdelen waren gedaan werden onze kleine
gasten nog verrast met een prachtig diploma.
Deze dag was een prachtig visitekaartje voor
onze afdeling.
Onze organisator Brenda Bosma en haar medewerkers bedankt voor jullie inzet.
Ton Bosma
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De sportieve Sinterklaas
De hele middag konden de ouders, grootouders
en andere belangstellenden de verrichtingen van
de kinderen vanaf de tribune goed volgen. Verrast waren ze soms wel als ze zagen hoe zelfs de
allerkleinsten zich echt konden uitleven op de
spelelementen.
Na een uur inspanning waren de kinderen toe
aan een korte pauze met een drankje. Daarna
werd er gewisseld. Ook hier was gingen ze onvermoeibaar verder. De kinderen werden
begeleid en waar nodig geholpen door een ploeg
enthousiaste hulpen voor deze middag.
Aan het einde van de middag konden ze nog
even vrij spelen of direct hun
Pietendiploma ophalen. Ook
sportzaal moesten de deelnedit jaar was er weer gezorgd
mers allerlei oefeningen doen
voor een kleine verrassing.
op hindernisbanen, sprongsituKortom een zeer geslaagde
aties en behendigheidspelen.
middag! Maar laten we vooral
In de rest van het gebouw
niet vergeten dat dit alleen
stonden vele werpspelen. Ook
mogelijk is dankzij de groep
konden de kinderen sjoelen
enthousiaste begeleiders van
onder leiding van 3 enthouside spellen. Dit onder goede
aste dames van de sjoelafdeleiding
van
Jolande
van den Berg, Kim van den
ling. Het was een gezellig drukte en de kinderen
Berg en Amanda Vink
werkten met veel plezier de onderdelen af.
Toen Sint arriveerde met zijn Pieten moesten
sommige kinderen even ”geholpen” worden om Dank je wel voor jullie inzet, want zonder jullie
zou er geen sportieve Sinterklaas kunnen
hun spel even te stoppen en Sint toe te zingen.
Gedurende de middag kon Sint met eigen ogen bestaan!
zien met hoeveel plezier de kinderen de verschilTon Bosma
lende sport en spelelementen hebben gespeeld.
En dit jaar waren het niet alleen de Pieten, ook
Sint liet zich, ondanks zijn toch hoge leeftijd,
verleiden tot enkele spellen, tot groot genoegen
van de kinderen.
Sinterklaas met enkele van zijn sportiefste Pieten brachten zaterdagmiddag 19 november een
bezoek aan “De Draaikolk”. De Soos, de Foyer
en sportzaal waren deze middag omgetoverd tot
een echte Pietenschool. Liefst 65 kinderen kwamen al of niet
verkleed naar
het festijn. Door
het grote aantal
werden de Pieten in spe verdeeld over de
ruimtes. In de
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Dinsdag 11oktober was het weer zo ver we speelde onze jaarlijkse clubkampioenschappen.
Onder leiding van onze hoofdscheidsrechter
dhr. Tamboer die bijgestaan
werd door mevr. Raven en
mevr. Cirks.
De 8 spelers die het hoogst
zijn geëindigd in seizoen
15/16 worden uitgenodigd om
hier aan deel te nemen.
Mevr Markus had de moeilijke taak om de wisselbeker te
verdedigen , en met goed
resultaat deze mag mevr.
Markus nog 1 jaar in haar
bezit houden !Met 31 punten eindigde ze met

grote voorsprong op de andere deelnemers op de
1e plaats .
De 2e plaats is een gedeelde plaats voor dhr. J
van Nieuwkasteel en
dhr. Buter beide zijn
geëindigd met 26 punten . Mevr. Krijns heeft
met 21 punten de 3e
plaats behaald . Helaas
was er weinig belangstelling van onze mede
club genoten .
Ondanks de kou en de
weinige toeschouwers
was het een gezellige
middag , die wij afgesloten hebben met
heerlijke warme bitterballen !
W.il Sperling

Afscheid
Na vele jaren van sjoelwedstrijden en gezellig
samenzijn in de soos hebben de leden van de
donderdagavond besloten om de sjoelbak in de
kast te laten staan. Per 1 januari 2017 wordt deze groep opgeheven. Jammer!
Alleen de donderdagmiddag blijft bestaan.
Hier kunnen natuurlijk nog meer sjoelers bij.
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Grote Clubactie 2016

De trekking voor 2016 is op donderdag 8
december en de volgende dag is de publicatie
van de uitslag.

De Grote Clubactie 2016 is bijna ten einde. Dit
jaar hebben we met elkaar totaal 400 loten
verkocht, 81
loten meer dan
in 2015. Een
aantal
jeugdleden is
het gelukt om
een kadobon te
verdienen door
10 of meer loten
te verkopen.
Leden die meer dan 20 loten hebben verkocht
hebben een waardebon voor toegang tot voor
diverse attractie`s ontvangen.

Tot slot wil ik alle lotenverkopers en
lotenkopers wederom bedanken voor hun
geweldige inzet!!
Helma Winkelman

Degenen die een kadobon van € 7,50 en een
waardebon hebben ontvangen zijn:
Elin Mulder en Lindsey Vong beide 20 loten
verkocht.
Degenen die een kadobon van € 5,-- ontvangen
zijn:
Stijn Nieuwold, Britt Nieuwold allebei 11 loten
verkocht, Liz Jolgersma 19 loten, Raphaela
Alting, Chaila Eykenboom en Annalies
Straatman allen 18 loten, Nova de Vries 14
loten, Suus Wilms 13 loten, Renske van
Orselen 12 loten en Lena Hoogsteen 10
verkochte loten.

Annalies en Nova
ontvangen hun cadeaubon

Bedankt!
Met je deelname aan de loterij van de
Grote Clubactie steun je het Nederlandse
verenigingsleven!

Draaikolktoernooi
Op dit moment zijn de laatste voorronden van
het open Draaikolktoernooi gespeeld.
30 biljarters gaan zaterdag 17 en zondag 18 december de finale spelen.
Aan dit toernooi is een loterij verbonden de opbrengst gaat naar
Zorggroep Tellus.
Deze groep is aan
het sparen voor een
bus om rolstoelen
te vervoeren, deze
bus is hard nodig
om ouderen die gebruik maken van rolstoel te
vervoeren naar diversen activiteiten.
9

De prijzen van deze loterij zijn geschonken door
veel ondernemers in Den Helder en omstreken.
De voorronden waren erg gezellig dus we kijken
allen uit naar de finale.
Kom kijken op 17 of 18 december en wij zouden
het fijn vinden als u dan een lootje zou kopen.
In de finale spelen hogere biljarters die het kijken zeker waard zijn.

District
In de district finale driebanden klein is Herman
Pol eerste geworden het vervolg in het gewest
was jammer genoeg geen succes.
(Vervolg op pagina 10)
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Hans Beekes is eerste geworden in de districtsfinale libre tweede klasse het gewest is
nog niet gespeeld uitslag in de volgende Turnlustscala.
Nogmaals u bent allen welkom 17 en 18 december.

uitgenodigd voor een demonstratie partij. Hij
komt op 28 januari 2017 naar Draaikolk.
Dit wordt genieten voor de biljarters van
Turnlust.
Ingrid van der Hert

Dick Jaspers
Omdat de afdeling biljarten haar 40 jarig bestaan viert, is de wereldkampioen driebanden

De Draaikolk
De regelmatige bezoeker van De Draaikolk zal
het zijn opgevallen dat er langzaam maar zeker
steeds meer delen van ons gebouw worden
opgeknapt. Er wordt iedere donderdag druk
geschilderd en onderhoud gepleegd. Soms
kleine zaken, maar ook soms meer ingrijpende
zaken die nodig zijn omdat ons gebouw al
behoorlijk op leeftijd is en dingen moeten
worden vervangen.
We kunnen ook zaken aanpakken omdat we
gelukkig kans hebben gezien om de exploitatie
van het gebouw sluitend te krijgen. Ook dit jaar
wordt verwacht dat we een positief resultaat
gaan behalen. Maar helaas is het positieve
resultaat niet voldoende om de grote
uitdagingen die ons staan te wachten het hoofd
te bieden. Technische installaties begeven het
of zijn niet meer onderhoudbaar. Zo moet de
CV ketel van de warmwatervoorziening
inclusief boiler worden vervangen en voldoet
ook de brandmeldinstallatie niet meer aan de
huidige eisen. Wie ook af en toe een blik in de
sportzaal werpt ziet daar ook de resultaten van
de leeftijd. De vaste toestellen zijn allemaal
ruim 40
jaar oud en
bij iedere
keuring
blijken er
weer
toestellen
te worden
afgekeurd.
Daarnaast
kent het
Dag wandrek!
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gebouw zelf ook
een behoorlijke
onderhoudsachterstand en er zijn aanzienlijke
stookkosten om het slecht geïsoleerde gebouw
op temperatuur te houden in de winter. Met
name de Soos is nauwelijks op temperatuur te
krijgen omdat de warmte het gebouw uitvliegt.
Vrijwel alle eenvoudige oplossingen om de
exploitatie te verbeteren zijn nu ingevoerd of
starten binnenkort. Zo is het hele
verzekeringspakket doorgelicht en het
energiecontract herzien. Daarnaast gaat de
huur de komende 2 jaar met een klein
percentage omhoog. Dit levert de komende
jaren structureel extra geld op. Dit is echt
noodzakelijk om de exploitatie echt op orde te
krijgen. Dit is pas het geval als er ook
voldoende geld gereserveerd kan worden voor
het noodzakelijk onderhoud.
Komend jaar gaan we verder op de ingeslagen
weg en hopen we een aantal grotere knelpunten
op te lossen. Helaas zullen we tot die tijd
moeten roeien met de riemen die we hebben.
Hoe graag we het allemaal willen aanpakken,
het lukt niet sneller simpelweg omdat er niet
voldoende geld beschikbaar is.
Uiteraard houden we ons aanbevolen, met
name voor onderhoudsmedewerkers die
kunnen helpen het klein onderhoud in eigen
beheer te doen. Alle beetjes helpen!
Henny Sandbrink
Voorzitter Stichting De Draaikolk
jaargang
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Badmintontoernooi
Zaterdag 5 november hebben we ons jaarlijkse
badminton toernooi gespeeld. Het thema was
deze keer: “Wie bakt er het meeste van?” Dit in
het kader van Heel Holland Bakt waar maar
zelden badmintonners strijden om de titel
meesterbakker.
Dit jaar hadden we maar
liefst 37 deelnemers dus
moest er weer volgens een
strak militair schema
worden gespeeld om rond
de klok van 5 uur het
toernooi af te kunnen
sluiten.
Negentien speelrondes
moesten er worden gespeeld
waarbij iedere deelnemer 8 keer het veld op
mocht. De 17 dames en 20 heren “knokten” op
sportieve wijze voor ieder punt. Na een
bijzonder enerverende middag spelen gaf de
computer uiteindelijk uitsluitsel over de door
iedereen behaalde resultaten.
Bij de dames bleek Nicole de Haan de sterkste
speelster deze middag en bij de heren was dit
Richard de Vos. Sinds enkele jaren
benadrukken we echter ook dat meedoen
belangrijker is dan winnen en werden ook 2
nummers geloot voor een prijs. Bij de dames
was dit nummer de 5e plaats en deze bleek
behaald door Ilona Hollenberg. Bij de heren
viel de 19e plaats, behaald door Harry
Schuurhannes, in de prijzen.

Uiteraard was er dit jaar ook weer de geheime
maaltijd, niet uit de muur maar van de Muur.
Iedereen liet het zich goed smaken en “doggybags” bleken niet nodig want de schalen
werden keurig leeg geschept.
In het kader van het thema kregen de winnaars
een “oefenpakket” voor Heel Holland Bakt. De
eerste resultaten hebben we inmiddels mogen
proeven en waren hoopgevend. Wellicht
hebben we in de toekomst een badminton
speler of speelster die meedoet met het
populaire bakprogramma, en dat allemaal als
resultaat van een toernooi op een mooie
zaterdagmiddag in Den Helder.
Uiteraard werd er na afloop nog lang nagepraat
over het verloop van de middag onder het
genot van een drankje.
Henny Sandbrink

Pettemerbos

Al met al een geslaagde middag waarbij ook meteen de theorieles over macrofotografie in praktijk werd gebracht.

Op 29 oktober 2016 zijn we met 7 leden van de
fotoclub Turnlust Focus naar het Pettemerbos
geweest om herfstplaatjes te maken.
Het was heerlijk weer met een strakblauwe hemel en 15 graden. Gelukkig vertoonde het
bos wel de tekenen
van de herfst, getuige
de fraaie schakering
van de kleuren van de
bladeren aan de bomen en op de grond.
Ook waren er verschillende paddenstoelen te
fotograferen.
11

Foto: Bram Ernens
(Vervolg op pagina 12)
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Foto’s:
Ton Bosma
Ron van den Berg
Jolanda Seinen
René Slikker

Op de foto
Jolanda, Gerrit, Jan, Ton, Ron en René.

Huisduinen
De wintermaanden lenen zich uitstekend voor
avondfotografie. Je hebt vaak mooie zonsondergangen. Daarom besloten we om naar Huisduinen te gaan. De avond van 27 november werd
gekozen. Dit bleek een uitstekende keuze te
zijn.
We werden verrast door een mooie zonsondergang. Vele foto’s werden gemaakt. Prima om
met het licht te spelen . Hierdoor experimenteerden we met de instellingen van de camera.
Thuis gekomen werden de mooiste opnames
uitgezocht.

Te koop!
Weet u dat de foto’s die in De Draaikolk
hangen te koop zijn? De prijs is €25 per
stuk met lijst.
We hebben al verschillende mensen blij
kunnen maken.
Ton Bosma

12

jaargang

15 nr.2 december 2016

Vitaal en Fit Turnlust breidt uit!

Rollator-gym

Vanaf 1 januari 2017 heeft Vitaal en Fit Turnlust
er 2 lesuren bij.
Peter Asselman, de lesgever in lessen voor
ouderen van het eerste uur, stopt ermee.

Elke donderdagmorgen om 10 uur start in De
Draaikolk de les rollator-gym. Er wordt
begonnen met een loopoefening met wat
armbewegingen.

Vitaal en Fit Turnlust wil de leden van de
lesuren die hij gaf in De Draaikolk gelegenheid
geven om door te gaan met sporten.
De tijden, leeftijden, sportkleding, zaal,
kleedkamer, koffie, enz. blijft allemaal hetzelfde.
Alleen de lesgever verandert.
De lestijden van de sport- en beweeglessen van
Vitaal en Fit Turnlust in De Draaikolk zijn per 1
januari 2017:
Daarna zitten we op de rollator voor wat rek- en
strekoefeningen. Dan is het tijd voor een korte
pauze. Die gebruiken we voor
hersengymnastiek: een klein spelletje waarbij je
je hersenen aan het werk moet zetten.
Na de pauze doen we oefeningen en een
spelletje met “gereedschappen” zoals stokken,
ringen, frisbees, ballen enz. En er wordt
afgesloten met een dansje.
Dinsdag
10:00 – 11:00 uur
Dinsdag
13:30 – 14:30 uur
Woensdag 13:00 – 14:00 uur
Vrijdag
13:00 – 14:00 uur

En dan is er koffie. Gezellig kletsen we nog wat
na en er worden over en weer tip gegeven over
het gebruik en vervoer van de rollator.
Op dit moment zijn er 5 dames die met de
rollator naar gym komen. En 1 dame komt met
de booster, en daar hebben we een rollator voor
te leen.

Op de dinsdag worden de lessen gegeven door
Janny Bosma en woensdag en vrijdag geeft
Linda Gruijs les. Beide dames zijn
gediplomeerde GALM-docenten.

Er kunnen nog wel een paar leden bij!!
En het is ook voor heren!!

We hopen dat alle nieuwe leden zich snel thuis
voelen bij Turnlust.

Donderdag 10:00 – 11:00 uur
Janny Bosma
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Kledingverkoop

Alle pakjes gaan weg voor maar €10 per stuk.

Wat betreft de kledingverkoop, gaat er heel wat
veranderen, zoals u wellicht in de nieuwsbrief
hebt kunnen lezen. Vanaf 2017 worden er niet
meer bij mij thuis een pakje aangeschaft. U
koopt het nieuwe pakje via de digitale weg.

Altijd handig om een extra pakje te hebben
voor b.v. schoolgym of op de training.
Voor de topaanbieding kunt u nog langs komen, of tijdens de wedstrijden in de Draaikolk,
maar let op: op is op
Rest mij nog u te bedanken voor de klandizie
de afgelopen jaren misschien tot ziens in de
Draaikolk.

Uitverkoop
Het enige waarvoor u nog bij mij terecht kunt,
zijn een aantal pakjes die in de uitverkoop
gaan.
Ik heb in de aanbieding:
Huidige pakjes:
Leeftijd 1 x 6 jaar,
1 x 12 jaar,
2 x maat 36
1 x maat 42

Ik wens u nog fijne feestdagen en een gezond,
sportief 2017!
Met vriendelijk groet.
Saskia van den Tooren
Hulkstraat 115
Tel. 0636341728

Andere pakjes:
1x velourspakje maat 40,
1x effen blauwpakje 6 jaar,
1x pakje blauw maat 40,
2x pakjes groen maat 40 en 42.

TURNLUST GAAT IN HET NIEUW!!
Het verengingspakje wordt vervangen door een fris modern turnpakje in de Turnlust-kleuren
blauw, wit, oranje, met strass-steentjes op de witte baan.
Voor een eventuele aanvulling kan er een broekje en/of een haarwokkel in
dezelfde kleur en stof worden besteld, uiteraard tegen een meerprijs.
Momenteel wordt er een showmodel gemaakt en waarschijnlijk kan er eind
2016/begin 2017 besteld worden.
De kledingcommissie zal tijdens de gymlessen met paspakjes langskomen om
bestellingen op te nemen. Deze eerste bestelling wordt dan door de vereniging gedaan. Hierover krijgt u nog bericht.
Daarna kunt u altijd zelf een pakje bestellen via een, speciaal voor onze vereniging aangemaakte, website zonder tussenkomst van derden.
De prijs zal liggen rond de € 45,00
P.S. De feestdagen komen er weer aan, misschien een ideetje voor deze aanschaf.
Omdat de pakjes er dan nog niet zijn, moet u zelf even een cadeaubon maken bijv.!
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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
verf
energielasten? Wij
zoe-zonwering kurk parket
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Contributie :
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

Gymnastiek t/m 15 jaar
Ouder- en kindgym
Gymnastiek vanaf 16 jaar
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. De bijdrage
aan de KNGU is in de contributie verwerkt zodat daarvoor geen aparte bijdrage wordt gevraagd.

Ingaande seizoen 2016-2017!!!!
Lesrooster wijk Nieuw Den Helder

Maandag
Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

18.30 - 19.30

Rhönradturnen beginners

19.30-20.30

Rhönradturnen gevorderden Janny/Ton Bosma

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/Ton Bosma

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

08.45 - 09.45

Conditietraining dames

Fred Schouten

Lesrooster wijk Julianadorp

Donderdag

De Draaikolk
Amanda Vink, Robin Stoffer

Vogelzand

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
19.00 - 20.00

Meisjes 9 en 10 jaar
Meisjes 11 jaar en ouder.

Jolande van den Berg
Jolande van den Berg

Agenda Gym

19-23 december
14 januari 2017
21 januari
4 februari
17 februari
11 maart
22 april
13 mei
20 mei
10 juni
24 juni
15 juni

activiteit

Presentatie week
Plaatsing wedstrijd rhönrad Purmerend
Noord Nederlandse kamp. Rhönrad Draaikolk
1e verenigingswedstrijd Draaikolk
Leden vergadering Gymnastiek Draaikolk
Districtswedstrijden rhönrad Sportlaan
2e verenigingswedstrijd
Springmiddag
Onderlinge wedstrijden rhönrad
NK rhönrad
Finale verenigingswedstrijd
seizoensafsluiting
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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

Kruiszwin 1305
Lijsterbesstraat 1
Boterzwin 3317
Steengracht 27

1788 LK
1783 HT
1788WG
1781 RT

Julianadorp
Den Helder
Den Helder
Den Helder

tel: 753134
tel: 628909
tel: 641299
tel: 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:
Mw. D. Sinke-Schoen
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg

Het Arsenaal 18
Ooievaarstraat 55
Boterzwin 4221

1781 XP Den Helder
1781 VK Den Helder
1788 WT Julianadorp

tel: 533363
tel: 684444
tel: 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
Voorzitter:

Mw. J. A.G. Bosma

Andromeda 81

1785 DS

Den Helder tel: 625751

Penningmeester:

Dhr. M.J. de Vries

De Torp 18

1785 RN

Den Helder

tel: 631392

Secretaris

Mw. J v.d. Berg

Koggeschip 122

1784 SL

Den Helder

tel: 633126

:

TC:

vacant

Lestijden: zie elders dit blad

Voorzitter:

Mw. J.A.G. Bosma

Andromeda 81

1784 DS

Penningmeester:

Mw. M.A.E. Wildenburg

Boterzwin 4221

1788 WT Julianadorp
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Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid

vacant
Mw. M.A.E. Wildenburg
Mw. J. Markus

Boterzwin 4221
J. Roggeveenstr 20

1788 WT
1782 VN

Julianadorp
Den Helder

tel: 642239
tel: 617721

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“
Dinsdag: 19.30 – 22.00 uur
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
Penningm.
Bestuurslid
Bestuurslid

Mw. W Sperling
vacant
Dhr.H.J.Tamboer
Mw.I.A.Vietje
Dhr. W. van de Bosch

GP Blankmanstraat 264

1785 CM

Den Helder

tel:634842

Sth.WillemVstr.18
Barkstraat 14
Landbouwstraat 352

1785 JA
1782 BH
1787 AT

Den Helder
Den Helder
Julianadorp

tel: 632242
tel: 633522
tel: 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 € 5,00 per maand per persoon per afdeling en € 9,00 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:
Secretaris:
Penningmeester:

Dhr R. Slikker
Dhr. T. Bosma
Dhr A. Ernens

Korvetstraat 1
Andromeda 81
Andromeda 80

1784 MP
1785 MP
1785DS

Den Helder
Den Helder
Den Helder

tel: 644007
tel: 625751
tel: 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 NL49RABO0148554091 t.n.v. CSAV ”Turnlust” Hoofdbestuur
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Kerst
Hoe lang hij al op de brug in het water stond
te staren wist hij niet. Hij wist wel dat hij al
maanden aan het piekeren was en nog steeds
niet wist hoe het nu verder moest. Hoe kwam
het toch dat hij zich niet gelukkig voelde, terwijl hij de zaken toch best op orde had. Hij
was getrouwd met een lieve vrouw, had schatten van kinderen, een goede baan en een mooi
huis in een leuke omgeving. Hoeveel meer had
hij nodig om zich wel gelukkig te voelen?

zich zelf. Er kwam een kleine glimlach vanwege deze herinnering te voorschijn. Langzaam
liep hij langs de speeltoestellen. De speeltuin
was verlicht, zodat hij het terrein goed kon
overzien. Hij was hier nooit eerder geweest.
Hij zou aan zijn vrouw vragen of zij deze speeltuin kende en er wel eens met de kinderen was
geweest. Zelf had hij als kind veel in de speeltuin gespeeld. Hij hield niet zoveel van voetballen of cowboytje spelen. Nee, hij zat liever
urenlang op de wip of de glijbaan. Zijn moeder
moest hem steevast komen halen om te eten.
Ach ja, zijn moeder. Ook nu verscheen er een
glimlach op zijn gezicht bij de herinnering aan
zijn lieve moeder. Hij had alleen maar fijne
herinneringen aan zijn jeugd. God wat voelde
hij zich toen gelukkig. Met niets eigenlijk, alleen met een wip en een glijbaan.

Met zijn handen diep weggestoken in zijn jaszak liep hij van de brug af om doelloos verder
te dwalen in de koude nacht. Het was 24 december, kerstavond. Het vroor lichtjes en er
waren weinig mensen op straat. De meeste

Terwijl hij zo rond die speeltoestellen liep en
herinneringen uit zijn jeugd ophaalde, merkte
hij een klein meisje op dat van het ene speeltoestel naar de andere liep. Tijdens het spelen
kraaide zij het uit van plezier. Net als hij, meer
dan 30 jaar geleden. Verbaast over het feit dat
een kind nog zo laat aan het spelen was, keek
hij om zich heen of hij de ouders van het kind
kon ontdekken. Er was echter niemand anders
in de speeltuin. Alleen hij en het meisje. Langzaam liep hij naar haar toe. Hij wilde haar niet
bang maken, niet laten schrikken. Zachtjes zei
hij ‘hallo, hoe heet jij’. Zonder enige spoor van
angst antwoordde zij dat ze Gabriël heette. ‘Ga

mensen zaten behaaglijk in hun verwarmde
huis, versierd met een kerstboom en kerststal.
Zelfs de straten waren met lichtjes versierd,
zodat iedereen in de kerststemming kon komen. Iedereen behalve hij. Hij was eerder op
de avond het huis uit gegaan. ‘Om te gaan
wandelen’ had hij tegen zijn vrouw gezegd. Zij
had hem niet tegen gehouden, maar maakte
zich wel zorgen om hem.
Hij liep de ene straat in en de andere straat uit,
zonder dat hij wist waar hij naar toe liep. Het
werd steeds kouder en hij werd ook steeds depressiever. Wat had het leven nog voor zin, als
je alleen maar zorgen kende. Niet meer wist
hoe je lol moest maken, niet meer wist hoe het
voelde om gewoon tevreden te zijn. En zo
maalde hij maar door. Hij wilde leven voor zijn
vrouw en de kinderen, maar zelfs dat was zo
langzamerhand een hele opgave geworden.
Bijna een opgave te veel.

je mee van de glijbaan afglijden’ vroeg ze hem.
En zonder dat hij tijd had om te reageren pakte zij zijn hand en liep met hem naar de glijbaan. Ze klommen de trap op en lieten zich er
weer afglijden. Daarbij slaakte zij diverse kreten van plezier. ‘Nog een keer’ riep ze naar
hem. En weer klom hij de trap op om weer

Hij sloeg de zoveelste hoek om en kwam terecht in een grote speeltuin. ‘Dat is een tijd
geleden dat ik geschommeld heb’ dacht hij bij

(Vervolg op pagina 20)
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meisje was verdwenen. Hij had enige tijd nodig
om te beseffen wat hij zojuist had ervaren. Hij
kon het niet goed geloven, maar merkte onmiskenbaar dat hij zich blij en gelukkig voelde. Een
gevoel wat hij al jaren niet meer had gehad. Hij
herinnerde zich ook weer waarom hij zich als
kleine jongen gelukkig voelde. Hij dacht toen
niet veel over wat de toekomst hem brengen
zou. Hij genot van het moment. Tegenwoordig
maakte hij zich zorgen of het morgen nog wel
net zo goed zou gaan als vandaag. Daardoor vergat hij vandaag te genieten. Hij maakte zich zorgen over dingen die misschien wel helemaal niet
kwamen. Hij raakte zo verlamd door de angst,
dat hij de problemen die hij wel had vergat op te
lossen en hij was ook vergeten dat hij genoeg
vrienden en vriendinnen had die hem daarbij
wilden helpen. Dankbaar en verlicht door deze
herinneringen en ervaring rende hij naar huis.
Met moeite kon hij de sleutel in het sleutelgat
krijgen. Zonder de deur achter hem te sluiten
vloog hij zijn vrouw om haar hals. De kinderen
kregen een dikke knuffel. Zijn problemen waren
niet verdwenen, maar hij had zich wel herin-

(Vervolg van pagina 19)

naar beneden te glijden. Zo ging dat een paar
keer en hij merkte dat hij er steeds meer plezier
in begon te krijgen. Ook hij begon nu te gillen
en te schreeuwen van plezier, terwijl ze elkaar
lachend aankeken. Na een paar minuten holden
ze naar de wip. Tegenover elkaar zittend vlogen
ze om de beurt in de lucht. En ook nu weer hadden pret. God wat was dit leuk.
Met tranen in zijn ogen van het lachen keek hij
regelmatig naar het kleine meisje. Ook zij had
veel plezier. Haar glimlach had echter iets geheimzinnigs er school een diepgevoel van liefde
achter. Een gevoel dat hij jarenlang niet meer
had ervaren. Plotseling merkte hij dat zijn depressieve gedachten verdwenen waren, hij voelde zich opeens weer blij en gelukkig. Een gevoel dat verder ging dan liefde. Een gevoel dat
aangaf dat hij zijn eigen strijd moest strijden,
maar dat hij nooit allen was, nooit alleen stond.
Hij moest er van huilen. Het meisje keek naar
hem. Hij voelde dat zij hem iets vertelde.
‘Ontdek weer het kind in jezelf. En wees vervolgens net zo blij als dat kind, dat net op het
strand een schelpje vindt.’
Plotseling stond hij weer alleen in de speeltuin.
Het

nerd hoe hij ze kon oplossen met behulp van
vrienden en familie. En hij herinnerde zich ook
weer hoe hij zich gelukkig kon blijven voelen.
Want het geluk was niet weg, het zat nog steeds
in hem.
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