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Buiten is het prachtige winterweer. De zon schijnt en het is lekker fris buiten.
Eigenlijk geen goed moment om voorwoord te schrijven. Dit prachtige weer
geeft wel een fijn gevoel richting de Kerstdagen.
Overal om je heen zie je de kerstversiering komen, ook in De Draaikolk.
Ik hoop dat iedereen het licht zal ervaren door de vele Kerstlichtjes in deze
donkere tijd.
Deze tijd van het sportieve verenigingsjaar wordt gekenmerkt door veel activiteiten. Toernooien en wedstrijden worden bezocht of georganiseerd.
Een van de hoogtepunten was de Sportieve Sinterklaas. Ongeveer 80 kinderen zijn op 23 november druk bezig geweest met 18 sport- en spelopdrachten. Sinterklaas en zijn Pieten waren de hoofdgasten op dit feest. Het was een
heel geslaagde middag, mede dankzij de vele vrijwilligers van alle afdelingen.
Allemaal heel hartelijk bedankt.
Een verslag vind u elders in dit blad.
Foto’s op www.turnlust.com.

Ik wil u allemaal uitnodigen voor de
NIEUWJAARSRECEPTIE
OP 4 JANUARI 2020
Aanvang 19.30 uur.
Traditioneel houden we een competitie trio-sjoelen voordat we het glas heffen
op het nieuwe jaar. Het belooft weer een gezellige avond te worden!
U/JIJ KOMT TOCH OOK?
Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest en veel heil en zegen in 2020!

Vriendelijke groeten
Janny Bosma
Vz. 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 Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223-625751
tel: 0223-630322
tel: 0223-642239

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
verhuur-draaikolk@kpnmail.nl

Journalisten hartelijk dank
voor je bijdrage.

tel: 0223-628656
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Voorwoord Voorzitter
Colofon
Kaderdag
Kleuterinstuif
Grote Club Actie
Sponsoring
Koersbal
Fotoclub
Lesrooster gymnastiek
Reclame
De afdelingen
Sportieve Sinterklaas
Vitaal en Fit
Gedachtegoed

Janny Bosma
Frenka Tesselaar
Brenda Bosma
Helma Winkelman
Ida Vietje
Ton Bosma

Brenda Bosma
Janny Bosma

Draaikolk: www.dedraaikolk.com
Webmaster: Frans Oorschot.
CSAV Turnlust: www.turnlust.com
Webmaster: Marina Wildenburg
Informatie en verslagen kunt u sturen naar: mwildenburg@quicknet.nl

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s: Bij de redacteur voor 15 februari 2020
Graag digitaal per e-mail: bosma.t@quicknet.nl
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Kaderdag 12 oktober 2019
Het is een goede gewoonte bij Turnlust om 1 maal per jaar alle kader en ereleden en leden van
verdienste uit te nodigen voor een gezellige ontspannen middag. Altijd zo rond de verjaardag van
de vereniging op 31 oktober.
Op een regenachtige zaterdagmiddag treffen zo’n 30 mensen elkaar in de Draaikolk.
Oud en jong en de meesten kennen elkaar dus het is druk bijpraten met een kopje koffie of thee.
Maar dat duurt niet lang want er moet ook nog iets worden gedaan.
De aanwezigen worden in 6 groepen verdeeld en gaan naar buiten voor een korte puzzeltocht.
We laten ons niet uit het veld slaan door de regen en door een foutje in de route. Later blijkt dat
de helft van de groepen de route contra moet lopen en ja dan is linksaf of rechtsaf snel verwisseld. Onderweg opdrachten waar een letter bij hoort.
Niet iedereen is goed ter been maar heel goed
dat er ook aan de achterblijvers is gedacht . Zij
maken woordpuzzels met plaatsnamen.
Weer terug in de Draaikolk volgt een fotoquiz.
En dan hebben we allemaal letters waar woorden mee gemaakt moeten worden !We nemen
nog maar eens thee of koffie en gaan puzzelen.
Het is heel gezellig met elkaar.

Dan komt er een doos verkleedkleren op tafel, met hoedjes en
boa’s. De veertjes vliegen al snel in het rond. Want het wordt
nog mooier, met de gevonden woorden als thema moet een
sketch of lied worden opgevoerd. Een rap of mime mag ook. Dat
gaat de een beter af dan de ander. En het zal u niet verbazen
dat de groep met de meeste acteerervaring het grootste applaus
krijgt. En wil je daarna je hoedje ophouden dan kan dat ook.
De middag schiet al weer op.
Met een drankje wachten we
op het eten dat al snel uitgestald wordt. Heerlijke salades, beenham, carpaccio en
diverse vlees in saus.
Jammer dat ze van die kleine bordjes hebben in De Draaikolk.!
De uitkomst van de puzzelwoorden was het thema van deze
middag:

Kaderdag - ontmoeten is verbinden.

Dat is goed gelukt.
Dank aan Helma en Gerrit Winkelman voor de organisatie.
Tot volgend jaar.
( PS: en dan misschien weer het paardenspel, daar had ik me
stiekem op verheugd na het plaatje op de uitnodiging. )
Frenka Tesselaar
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Kleuterinstuif
Op de maandag van de herfstvakantie op
21-10-2019 stond de sportzaal weer traditiegetrouw helemaal vol met verschillende
toestellen speciaal voor de kleuters van
Den Helder en omstreken.
Klimmen, klauteren rollen springen en werpen, het was allemaal mogelijk bij de vier
vakken die we hadden uitgezet voor de
kinderen.
Toen de deuren open gingen stonden er
nog maar een paar kinderen , maar gelukkig kwamen er steeds meer bij. Uiteindelijk hadden we
toch nog 20 kinderen in de zaal. Niet zo veel als andere jaren, maar ze hebben zich prima vermaakt.
Ze hoefden nu tenminste niet lang te wachten. En zoals het hoort bij de kleuters: doorgaan tot je
hoofd er uit ziet als een tomaat.
Om het kwartier was er een korte pauze met een stukje appel en een beker water en daarna
weer hup verder met het volgende onderdeel.
Ondanks het tegenvallende aantal deelnemers was het weer een zeer geslaagde middag!
Brenda Bosma
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Bedankt!

Met je deelname aan de loterij van de
Grote Clubactie steun je het Nederlandse verenigingsleven!
De Grote Clubactie 2019 is bijna ten einde. Dit jaar hebben de
leden van de gehele vereniging 870 loten verkocht. Wat een
fantastisch record!!
Meerdere jeugdleden is het gelukt om een kadobon te verdienen door 10 of (veel) meer loten te verkopen. Leden die meer
dan 20 loten hebben verkocht hebben een voucher met waardebonnen ontvangen, die beschikbaar wordt gesteld door de
Grote Clubactie.
De volgende leden hebben inmiddels een kadobon van € 5,ontvangen:
Maud, Raphaela, Tim, Mika, Fenna, Liz, Maaike, Rishana en
Nora-Fien.
Layla, Zoe, Juune, Tessel, Celeste, Amanda, Renske, Mitchel,
Wesley, Eva, Djenna , Fenke en Kelly hebben een kadobon
van € 7,50 gekregen.
En aan Toon, Jayda, Amanda en Kayleigh is een kadobon van
€ 10,- overhandigd.
Alle lotenverkopers en lotenkopers wederom bedankt voor jullie geweldige inzet!! Volgend jaar doen we weer mee.
De trekking is dit jaar op donderdag 12 december en de volgende dag wordt de uitslag gepubliceerd.
Helma Winkelman
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SPONSOR THERMOMETER
november

Beste SponsorKlikker,

De dure tijd komt er weer aan. Veel cadeaus bestellen bij je favoriete webshop.
Vaak vergeet je het via Sponsorkliks te doen.
Jammer voor de club, want je kunt deze bestelling niet terugdraaien! Op deze manier loopt Turnlust veel sponsorgeld mis.

Nieuw!

Je kunt nu direct via Sponsorkliks in loggen en je aankopen doen.
Je moet daarvoor enkele makkelijke handelingen uitvoeren; en wel:
1. Ga naar Google en log in op
www.sponsorkliks.com.
Je kom dan op de homepagina.
2. Je vult in dat je CSAV turnlust den helder
wilt sponsoren.
3. Je klikt op de knop: webwinkels.
4. je kiest je favoriete webwinkel.
Je houdt je linker muisknop vast
en trek de knop naar de bladwijzer balk.
Daar komt dan een klein rondje te staan. Dit moet je even veranderen!
5. je klikt er met je rechter muisknop op en je zit het volgende uitrolmenu. En klikt op: bewerken.
6. Je vult nu de naam van de gekozen webwinkel in en zet er dan
SK(sponsorkliks) achter. Dit doe met al jouw webwinkels.
Als je dit allemaal gedaan hebt, zie bij de homepagina van Google, zodra je die op
start alle bestelknoppen bovenaan staan. Als nu op de bestelknop klikt kom je
rechtstreeks (via Sponsorkliks) op de website van de winkel uit. Nu krijgt de
vereniging automatisch de sponsoring van de winkel.
Zo kunnen we meer geld ophalen dan de laatste tijd. We hebben nu sinds het
begin van onze sponsoractie al € 358,28 ontvangen.

Doe u best en installeren maar!!!!
In de komende koude maanden krijgen we weer zin om op vakantie te gaan. Doe
dus uw online VAKANTIEAANKOPEN en BOEKINGEN via:Sponsorklik knoppen. Dank jullie allemaal!!
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Clubkampioenschappen 2019
Dinsdag 15 oktober was zo ver het club kampioenschap werd gehouden.
Alles was goed geregeld dachten we, maar ineens hadden we geen wissel beker.
Waar was de beker! Niemand wist het. En na enig gezoek kwam de beker uiteindelijk uit de
werkplaats tevoorschijn. Gehavend en twee sokkels minder. Hierop stonden alle namen van
winnaars sinds 1999 op vermeld. Wie doet zo iets!!
Ondanks deze teleurstellende start verliep de middag goed.
De 8 deelnemers waren aan elkaar gewaagd. Er werd gezellig en sportief gestreden op het
scherpst van de snede. Dat kun wel goed zien aan de uitslag.
Op de eerste plaats is geëindigd met 27 punten.
Mev. S. Buter
Op de tweede plaats zijn geëindigd met 23 punten.
Mev. .J van Dalen en dhr; J.J.van Nieuwkasteel.
Een prachtige derde plaats is behaalde dhr. H.Tamboer met 22 punten.
Maar liefst vier deelnemers eindiden met 21 punten, en wel:
Mev. T Kwast, dhr. J Buter, mev. J. Markus, mev. D. Krijns.
Alle prijswinaars gefeliciteerd!
We kunnen terugzien op een geslaagde middag. Allen dank daarvoor.
We zijn weer bijna toe aan ons winterreces:
Onze laatste speelmiddag voor dit jaar is voor de maandag:
16 december en op 6 januari beginnen we weer.
Voor de vrijdag is dat op:
20 december en op 10 januari is de start.
Ik wens u allen Fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2020.
Ida Vietje

Archieffoto Ron van den Berg
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Je hoort in het land vaak dat Den Helder niet fotogeniek is. Niets is minder waar! Kijk maar naar
de mooie oude en nieuwe geveltjes in de stad. Ook de duinen en de zee zijn prachtig plekken
waar je van harte kunt fotograferen. De fotoclub heeft deze mooie plekken overgeslagen en zijn
het elders gaan zoeken. We kwamen onverwacht uit bij een autosloperij! We waren uitgenodigd
door de firma Poeste op Oostoever. We gingen erheen met gemengde verwachtingen. De pessimisten onder ons kwamen bedrogen uit. Op een koude en zonnige zaterdagmorgen hebben we
naar hartenlust kunnen fotograferen tussen de autowrakken. Dit gaf verrassende resultaten.
Foto René Slikker

Foto Lisette Hollander

Deze donkere dagen voor Kerst is uitermate geschikt voor avondfotografie. Nu wilde het toeval
dat er in de haven een grote boortoren stond. ‘s Avonds stond hij in het volle licht. Dus gingen we
op pad gewapend met statief en camera. We hebben deze lichtbron van vele standpunten kunnen fotograferen.

Foto’s Ton Bosma

Tijdens de clubavonden bespreken we de resultaten met elkaar. Hierdoor stimuleren we elkaar
om nog beter met je toestel om te kunnen gaan.
Resultaten van de afgelopen periode kun je bewonderen in de Foyer van de Draaikolk.

Ben je de man of vrouw die meer uit zijn of haar fototoestel wilt halen, kom eens langs. Je hoeft
niet in het bezit te zijn van spiegelreflexcamera’s met allerlei lenzen.
Er wordt ook gefotografeerd met compact camera's.
Voor vragen kun je contact opnemen René Slikker of Ton Bosma
10
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Contributie :
C.S.A.V. Turnlust gym contributie
NL70RABO01431.98.246
Opzeggen VOOR 1 JUNI EN VOOR 1 DECEMBER
Dhr. H. de Wit, penningmeester-contributie@turnlust.com of
0223-646826

Gymnastiek t/m 15 jaar
Ouder- en kindgym
Gymnastiek vanaf 16 jaar

€ 9,00
€ 9.00
€11,00

Extra activiteit (per uur)

€ 7,50

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 Draaikolk

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder

Maandag

leiding

18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners

Amanda Vink,

19.30-20.30

Lobke Florussen,

Rhönradturnen gevorderden

17.30 - 18.30 Meisjes /jongens vanaf 6 jaar

Kim van den Berg,

18.30 - 19.30 Rhönrad turnen beginners

Lobke Florussen,

19.30 - 20.30 Rhönrad turnen gevorderden

Lobke Florussen,

08.45 - 09.45 Conditietraining dames

Janny Bosma

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym

Brenda Bosma

16.00 - 17.00 Kleuters

Brenda Bosma

17.00 - 18.00 Meisjes /jongens 6 - 9 jaar

Amanda Vink

Donderdag

18.00 - 19.00 Meisjes/jongens vanaf 10 jaar
10.00 - 10.45 Nijntje beweegdiploma 1

Amanda Vink
Brenda Bosma

Vrijdag

16.00 - 16.45 Nijntje beweegdiploma 2
08.45 - 09.45 Conditietraining dames

Brenda Bosma
Fred Schouten

Dinsdag

Woensdag

Lesrooster wijk Julianadorp

Donderdag

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
19.00 - 20.00 Meisjes/jongens vanaf 11 jaar.

Jolande van den Berg
Jolande van den Berg

Seizoen 2019-2020
Agenda Gym

activiteit

plaats

10 t/m 13 december

Presentatieweek

Alle zalen

21 dec t/m 5 januari

Kerstvakantie

Alle zalen

11 januari
18 januari

Plaatsingswedstrijden RR
Noord Nederlandse RR

Oosterbeek
Draaikolk

8 februari

1e onderlinge wedstrijd gym

Draaikolk

10 t/m 14 feb

Presentatieweek

Alle zalen

14 februari

Ledenvergadering gym

Draaikolk

15 t/m 23 feb

Voorjaarsvakantie

17 februari

Sportieve Carnaval

Draaikolk
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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
Den
Helder 0223-615773
1781
ER
Bent u1781
benieuwd
of u Helder
kunt besparen op uw
wandbekleding
verf
energielasten? Wij
zoe- zonwering kurk parket

Verschijningsdata Turnlustscala
Kopij:
15 februari
4 april
30 mei

Uitgave
2020
2020
2020

29 februari
18 april
13 juni

2020
2020
2020
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Voorzitter:
2e voorzitter
Secretaris :
Penningmeester

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

tel: 0223-618691

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“
Maandag 13.30 - 17.00 uur
Lesmiddag
18.30 - 23.30 uur
Maandagavondclub
Dinsdag
13.30 - 17.00 uur
Dinsdagmiddagclub
18.30 - 23.30 uur
Dinsdagavondclub
Woensdag 13.30 - 17.00 uur
Roobol-toernooi
18.30 - 23.30 uur
Woensdagavondclub
Donderdag 13.30 - 17.00 uur
Donderdagmiddagclub
18.30 - 23.30 uur
Donderdagavondclub
Vrijdag
13.30 - 17.00 uur
Lesmiddag
18.30 - 23.30 uur
Vrijdagavondclub

Voorzitter;
Dhr. H. Sandbrink.
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg
Secretaris:
Dhr. A. van Deutekom

tel: 0223-533363
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
Penningmeester: Dhr. C. Bolster
Secretaris:
Mw. J v.d. Berg
Lestijden: zie elders dit blad

Voorzitter:
Mw. J.A.G. Bosma
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg
Secretaris:
Mw. B. Nijbroek

tel: 0652353156

tel: 0223-625751

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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wnd. Voorzitter: Mw. J. A.G. Bosma
Contactpersoon: Mw. A. de Langen
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223-620489

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

tel:0223-634842

tel: 0223-633522

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”:
Afdeling maandag
van 13.15 – 16.00uur
Afdeling vrijdag
van 13.15 – 16.00 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

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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Sportieve Sinterklaas
Op 23 november was het weer zo ver. De Sint is in het land dus stond de hele Draaikolk in het
teken van de Sportieve Sinterklaas. De sportzaal, soos en foyer stonden weer helemaal vol met
sportieve uitdagingen en leuke spelletjes. Om 14.00 uur kwamen ongeveer 80 kinderen, veelal
verkleed als Pietje of Sinterklaasje vol verwachting de sportzaal binnen.
De groep werd in tweeën gesplitst; de ene groep begon in de
sportzaal, waar de kinderen konden laten zien dat ze net als een
echte Piet konden bewegen: klimmen, klauteren, glijden, springen,
werpen en mikken…
De andere groep begon in de Soos/foyer; daar stonden allemaal
spelletjes klaar; shuffleboard, sjoelen, een hockeyspel en natuurlijk
ook klassiekers als blikgooien eierlopen en dergelijke.
Van alle afdelingen van Turnlust waren er vrijwilligers actief om de
kinderen bij de activiteiten te helpen.
Tegen 3 uur werd de sfeer toch wat gespannen, wat was er aan de
hand?? Dorst?
Honger? Waren de
kinderen al klaar met
spelletjes van de
1e ronde? De kinderen
werden allemaal naar
de sportzaal gehaald
en kregen daar een
bekertje drinken en na het drinken was het tijd om wat
sinterklaasliedjes te zingen. En ja hoor, net toen we
“Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht” aan
het zingen waren kwamen er twee vrolijke Pieten de
gymzaal binnen huppelen, gevolgd door de enige
echte Sinterklaas.
De goedheiligman bleef de rest van de middag in de Draaikolk om de capriolen van de kinderen te
bekijken. En de Pieten deden gezellig met de kinderen mee, over de hindernisbaan, op de skippybal en uiteraard werden er die middag een heleboel kruidnoten gegeten.
Om 16.00 was het tijd om de Sint weer uit te zwaaien. En ook de kinderen gingen, met een heus
pietendiploma en een lekkere traktatie weer naar huis. Vol verwachting wat ze van de Sint dit jaar
in de schoen zullen krijgen….
Brenda Bosma
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De sportieve Sinterklaas was een groot succes voor de kinderen .
Dit was niet gelukt zonder het enthousiasme van alle vrijwilligers.
Heel hartelijk dank voor jullie inzet.!
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De afdeling Vitaal en fit is geen afdeling waar veel activiteiten te melden
zijn. De dames en heren zijn zeer actief op de reguliere sporturen in de
Draaikolk. Van diverse uren waren er deelnemers als leiding bij de Sportieve Sinterklaas. Ze hebben ervan genoten en willen graag volgend jaar
weer meedoen.
De organisatie wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inzet!!
De meeste leden gaan met hun groep in de decembermaand lunchen of
dineren ergens in een restaurant. Gewoon omdat het leuk en gezellig is.
Tijdens de lessen in de Sinterklaasweek zijn er speciale Sint-opdrachten
uitgevoerd, die vaak tot hilariteit leidden.
Waarschijnlijk wordt de laatste les van 2019 ook een speciale les met
veel Kerstballen, schat ik in.
De kerstvakantie is van 23 december 2019 t/m 5 januari 2020.
Vergeet niet naar de Nieuwjaarsreceptie te gaan!! Heel gezellig om elkaar daar te ontmoeten
en een wens voor 2020 mee te geven .Fijne feestdagen!
Hartelijke groet, Janny Bosma

Een engel met een broek aan’
Rik en Lieke vermaken zich binnen ook wel. Ze hebben van papa mooie vellen karton gekregen
en daar maken ze kerstkaarten van met grappige tekeningen erop: een sneeuwpop met een vergiet op zijn hoofd. En een kind dat sterren uit de lucht plukt. Een schaap op een slee. En een engel met vleugels van goud. Lieke smeert haar
tekeningen in met lijm en strooit er rode en
groene glitters op.
‘Hoeveel heb jij er al klaar, Rik?’ vraagt ze.
‘Tien!’ zegt Rik. ‘En nou maak ik er nog één en
dat wordt een vis.’
‘Een vis? Wat raar! Een vis hoort helemaal niet
bij kerst,’ zegt Lieke. ‘Wel waar’, zegt Rik,’dat
kan best’ en hij geeft zijn vis alle kleuren van de
regenboog. Ondertussen denkt hij aan het
kerstspel. Op school gaan ze een kerstspel opvoeren en alle vaders, moeders, opa’s en
oma’s mogen komen kijken. Morgen zal juf Moniek de rollen verdelen.
Ik wil zó graag engel zijn in het kerstspel’, zegt Rik verlangend. ‘Nou, geloof maar niet dat de juf
jou kiest hoor’, zegt Lieke. ‘Jongens zijn meestal Jozef of herder.’
‘Onzin’, zegt Rik, ‘jongens kunnen best engel zijn’, en hij strooit een handvol glitters over zijn vis.
(Vervolg op pagina 18)
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Ziezo, die is af! ‘Kom op, dan gaan we de kaarten gelijk bij de buren in de bus doen’, roept Lieke
opgewonden. ‘Als je maar weet dat ik mijn vis zelf houdt, die geef ik écht niet weg’, zegt Rik.
Rik en Lieke rennen naar buiten. De regen slaat in
hun gezicht. Het is gemeen koud. ‘t Is maar goed dat
mama er niet is want met dat hondenweer hadden ze
nooit naar buiten gemogen. Bij alle buren stoppen ze
een kaart in de bus. Na een tijdje hebben ze de engel nog over. Dat komt goed uit want ze moeten nu
alleen mevrouw Maan nog. Net als Rik de kaart in
haar bus wil doen, roept Lieke: ‘Nee, niet doen!
Maantje krijgt niks!’ ‘Waarom niet?’ ‘Nou gewoon,
omdat ze gemeen is!’ ‘Ik krijg nooit mijn tennisballen
terug als die per ongeluk in haar tuin rollen. En gisteren heeft ze nota bene een hele emmer water over
onze Sam gegooid. Ze is vals en raar. Ik geloof echt
dat het een heks is!’
Rik knikt. Ja, ‘t is wel waar, mevrouw Maan lijkt inderdaad een beetje op een heks. Ze kijkt altijd
boos en op haar neus heeft ze een rare pukkel.
En soms...soms kun je haar zachtjes in zichzelf horen praten. Net alsof ze verhalen vertelt aan
een onzichtbaar iemand. Best een beetje eng.
‘Kom, fluistert Lieke, dan gaan we haar pesten’. Rik schudt zijn hoofd. Hij moet denken aan wat
mama gisteren nog zei: ‘Mevrouw Maan is geen heks. Wat kan zij er nou aan doen dat ze een
pukkel op haar neus heeft. Bovendien kijkt ze niet boos maar verdrietig. Ze moet vaak huilen,
maar weet eigenlijk niet precies waarom. Ik wil niet dat jullie vervelend naar haar doen.
’Maar Lieke lijkt zich daar weinig van aan te trekken. Ze duwt de brievenbus van mevrouw Maan
open en roept naar binnen: ‘Dag mevrouw Maan, maffe banaan!’
………
De volgende dag loopt Rik alleen uit school naar huis. Lieke is al vooruit gerend want ze wil mama als eerste het grote nieuws over het kerstspel vertellen. Maar Rik is helemáál niet blij. Hij
stampvoet van kwaadheid. ‘Het is niet eerlijk en gemeen, scheldt hij. ‘Lieke mag wel engel zijn
en ik niet? Ik moet een ster zijn. En ik mag niet eens wat zeggen, helemaal niks! Ik mag alleen
maar stralen en ik weet niet eens hoe dat moet!’
Hij is zo vreselijk kwaad dat hij niet eens in
de gaten heeft dat hij een vreemde achtertuin
inloopt.
Door de openstaande deur gaat hij naar binnen...En dan schrikt hij! Hoe komt hij nou opeens in deze vreemde keuken? Op het aanrecht staan vuile pannen en aangekoekte
borden. En in de gootsteen drijven stronkjes
bloemkool in drabbig water. Bhhh! Rik wil
wegrennen, maar dan opeens ruikt hij
iets...Rook!
‘Brand! Brand!’ roept hij. Hij holt een gang
door, een kamer in. Op de kast staat een kerststukje in brand. ‘Water! Snel water!’, schreeuwt
Rik. Hij vliegt weer naar de keuken, grist een pan naar zich toe en draait de kraan wijd open.
Voorzichtig loopt hij met de boordevolle pan met water terug de kamer in. De droge dennentakken knetteren en de vonken spatten in het rond. Snel kiepert Rik de pan leeg over het kerststukje. De vlammen doven sissend....Gelukkig! Rik’s hart bonkt in zijn keel.
Voorzichtig kijkt hij om zich heen in de stille, schemerige kamer. ‘Hallo!’ roept hij. ‘Is hier iemand?’
Dan opeens hoort hij voetstappen in de gang. Hij draait zich om en ziet een mevrouw in de deur(Vervolg op pagina 19)
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opening staan. Ze heeft een pyama aan, haar haar zit in de war en op haar neus zit een pukkel.
Lieve help, het is de heks!
‘Dag jongen’, zegt mevrouw Maan. ‘wat gezellig dat je bij me op visite komt. Ik zie bijna nooit iemand.’ ‘Ikke..., ik liep per ongeluk bij u naar binnen’ zegt Rik. En toen rook ik ineens brand. Maar
ik heb alles geblust. Kijk maar!’
Verschrikt kijkt mevrouw Maan naar de vieze troep op de natte kast en ze slaat de hand voor
haar mond. ‘O, wat ben ik toch dom. Ik ben het helemaal vergeten. Omdat ik me niet lekker voelde, ben ik even boven op bed gaan liggen, maar ik ben helemaal vergeten de kaars in het kerststuk uit te blazen. Ik had wel levend kunnen verbranden! Jij hebt mij gered! Jongen, je bent een
engel!’ ‘Ik ben helemaal geen engel, was het maar waar,’ zegt Rik. ‘Ik ben een ster. Mijn zusje
Lieke is engel. Ze krijgt vleugels en een witte jurk...’
‘Weet je jongen’, zegt mevrouw Maan, ‘soms, heel soms kom je een engel tegen met een broek
aan’.
Rik lacht een beetje. Het is gek, maar het is net of zijn boze bui door de grond wegzakt. ‘Jij hebt
wel wat lekkers verdiend’‘, zegt mevrouw Maan en ze houdt hem een koektrommel voor. Terwijl
Rik van zijn koekje knabbelt, kijkt hij aandachtig naar de pukkel op haar neus. Het is gewoon een
wratje, net zo’n ding als pappa in zijn nek heeft. Eigenlijk helemaal niks engs. Mevrouw Maan rolt
het verkoolde kerststuk voorzichtig in een krant en gooit die in de vuilniscontainer. ’Heeft u geen
ander kerststuk’, vraagt Rik. ‘Ach, nee...’, zegt mevrouw Maan.
Ineens krijgt Rik een idee. ‘Nou, ik ga weer, hoor’, zegt hij, ‘maar straks kom ik terug. Met een
verrassing!’ Thuis aangekomen holt hij meteen door naar de kamer van Lieke. Ze heeft een witte
nachtpon van oma aan. Zeker haar engelenjurk. ‘Liek! Liek! We moeten een kerststuk maken
voor mevrouw Maan!’ ‘Ja, dank je de koekoek’ zegt Lieke, voor die heks zeker!’
‘Ze is helemaal geen heks!’ En Rik vertelt wat hij beleefd heeft. Moeder die zojuist Lieke’s kamer
is binnen komen lopen, geeft Rik een dikke zoen. ‘Wat ben ik trots op jou, jongen’, zegt ze. Een
engel spelen kunnen we allemaal maar een engel zijn voor anderen…dat is heel wat moeilijker.
Maar dat is wel de boodschap van Kerstmis.
‘Rik,’ zegt Lieke,’ mevrouw Maan mag mijn kerstbakje wel hebben. Je weet wel, met die rode
kaars.’ ‘He, ja’, zegt moeder, maar dan moet er ook een mooie kaart bij’. ‘Maar de kaarten zijn
allemaal op!’, zegt Lieke.
‘Ik heb mijn regenboogvis nog, ’zegt Rik. ‘Maar die
wou je toch zelf houden?’ roept Lieke verbaasd.
“Morgen maak ik wel een nieuwe.”
Even later lopen er twee engelen naar het huis van
mevrouw Maan: een meisjesengel in een witte
nachtpon en een jongensengel met een broek aan.
Een engel spelen kan iedereen
maar een engel zijn is heel wat moeilijker.
Dat ook wij op onze weg door het leven engelen
mogen ontmoeten en wij op onze beurt voor anderen een engel mogen zijn, want elke keer wanneer iemand een ander helpt, steunt en troost,
wordt er een engel geboren!
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