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Wat een heerlijke winter hebben we gehad. Er kon worden geschaatst en gelukkig 
kon er ook nog gesleed worden en sneeuwpoppen  gemaakt. Fantastisch! 
Maar nu begint het voorjaar zich al weer aan te kondigen. En ook dat is weer 
heerlijk. 
 
Binnen Turnlust is het ook lente; het bruist het van de activiteiten! 
 
De viering van het 40-jarig bestaan van de afdeling biljarten is gestart met het grootse optreden 
van Dick Jaspers op zaterdag 28 januari. Het was een geweldige show van deze grootmeester. Sa-
men met heel wat biljartliefhebbers heb ik genoten van het driebanden. 
 
Vanuit het hoofdbestuur zijn we met een 5-tal bestuursleden van diverse afdelingen bezig met 
een cursus: meer leden in kortere tijd. Het is heel inspirerend om zo met elkaar nieuwe dingen te 
bedenken en dan ook uit te voeren! 
 
De afdeling gymnastiek heeft het Carnaval feestje gevierd. En wat een succes! De inschrijving 
moest zelfs worden gesloten, zoveel aanmeldingen waren er. Geweldig! 
 
Andere afdelingen bereiden ook allerlei speciale activiteiten voor.  Fijn dat er zoveel positieve 
energie binnen de vereniging is. 
 
Als u van klussen houdt, of u kent iemand die dat doet: kom in de zomervakantie een poosje 
meehelpen met de verbouwing van de Soos in De Draaikolk. Elders leest u meer. 
 
Voortaan kunt u met gesloten beurs Turnlust sponsoren!  
 
CSAV Turnlust heeft zich aangemeld bij SponsorKliks. 
Het werkt heel eenvoudig: Doet u aankopen via internet  bij  bekende websites als Bol.com, Za-
lando, thuisbezorgd.nl, enz , doe dat dan voortaan via www.Sponsorkliks.com. 
Daar klikt u op CSAV Turnlust en gaat vervolgens naar uw favoriete website.  
U doet de bestelling en sponsort hiermee Turnlust. Makkelijker kan het niet.  
Elders in dit blad staat meer informatie. 
 
Het is weer voorjaar en dan mag ik u zoals elk jaar uitnodigen voor de  
 
Jaarlijkse Algemene leden Vergadering 
Vrijdag 24 maart 2017 
Aanvang 19.30 uur 
 
Ik hoop velen van u daar te mogen begroeten. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vriendelijke  groeten 
Janny Bosma-Karsijns 

Alg. Voorzitter 
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma Andromeda 81  tel: 0223-625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman J.J. van Veenstraat 10 tel: 0223-630322 
Alg. penningmeester Dhr. R Slikker  Korvetstraat 1   tel: 0223-644007 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Dhr. H. Sandbrink.         Het Arsenaal 18  tel: 0223-533363 
Secretaris                        Dhr. Dhr H. Beekes  Ooievaarstraat 59   tel: 0223-621945  
Penningmeester            Dhr. JJ. Van der Linden  Middelzand 5507  tel: 0223-642724 
 

Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries-van Kempen  verhuur-draaikolk@kpnmail.nl  tel: 0223-628656 
 
 

Draaikolk: www.dedraaikolk.com 
Webmaster: Frans Oorschot. 
Vragen kunt u sturen naar: ssjc.draaikolk@hetnet.nl 
 
 

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

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s:  Bij de redacteur voor 3 april 2017 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 

Inhoud: 
 3 Voorwoord Voorzitter                      Janny Bosma 
 4 Colofon  
 5  Notulen JAV                  Ronald Goedhart 
10  Jaarverslag Hoofdbestuur    Helma Winkelman 
11  Jaarverslag Draaikolk              Henny Sandbrink 
13 Hulp Draaikolk                         Henny Sandbrink 
13 Badminton jubileum                Henny Sandbrink 
15 Gedachtegoed 
    Gymnastiek                                          Ton Bosma 
16 Gymnastiek onderlinge wedstrijden Ton Bosma 
17 Rhönradturnen                                    Ton Bosma 
19 Biljarten                                          Jan van Gestel 
21 Biljarten                                             Hans Beekes 
22 Reclame 
23 Lesrooster Gymnastiek     
24 De afdelingen          
26 Fotoclub                                              Ton Bosma 
27 Vitaal en Fit                                      Janny Bosma 
      Sponsorkliks                            Henny Sandbrink 
28 Sportieve Carnaval                             Ton Bosma 
29 Uitnodiging JAV 
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Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergade-
ring van de C.S.A.V. Turnlust  
gehouden op vrijdag 18 maart 2016 in De Draai-
kolk te Den Helder. 
 

1.Opening 
De voorzitter mevr. J. Bosma-Karsijns opent de 
vergadering om 19.30 uur met het lezen uit het 
boek Prediker, hoofdstuk 3 vers 1 t/m 15. Daar-
na gaat de voorzitter ons voor in het gebed. 
 
De voorzitter geeft aan, dat de tijd verstrijkt. Er 
is een verenigingsjaar voorbij en er is inmiddels 
weer een nieuwe 
gestart. Alles draait 
om tijd, alles moet 
op tijd, alles op z’n 
tijd. De klok tikt 
steeds maar door 
en zal nooit pauze 
nemen. Schijnbaar 
zonder dat het 
energie kost zijn er veel activiteiten georgani-
seerd in het afgelopen jaar en weer nieuwe 
plannen bedacht voor het lopende jaar. Zoals 
de voorzitter zei: schijnbaar zonder energie, 
want kost het geen energie? Maar natuurlijk, 
veel energie zelfs!  
Maar deze energie wordt geleverd door men-
sen, die hebben ervaren dat je ook zoveel ener-
gie terugkrijgt van al die blijde en tevreden ge-
zichten van hen, voor wie je het allemaal deed. 
Deze teruggewonnen energie geeft het vereni-
gingswerk zoveel glans. En het is dan niet van 
belang of je een grote of een kleine taak op je 
genomen hebt. Elk radertje in de klok is be-
langrijk, groot en klein. En als je dingen met 
plezier doet: vliegt de tijd. 
 
Hierna verklaart de voorzitter de vergadering 
voor geopend en heet iedereen van harte wel-
kom op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring van C.S.A.V. Turnlust. 
 
In het bijzonder een welkom voor: 
 
De Ereleden:  
De dames L.C. den Hartog, J. van Nieuwkasteel
-Woering en F.W. Tesselaar. 
De heren J.J. van Nieuwkasteel en H.J. Tam-
boer. 
 

De Leden van Verdienste:  
De dames H. Schram-Visser, I. Vietje-Huizing 
en R. de Vries-Van Kempen. 
De heren C. Beije, T. Bosma en U. Kamminga. 
 
 
Helaas moeten wij ook vanavond stilstaan bij 
het heengaan van enkele van onze leden, die 
onlangs zijn overleden:  
 
16 april 2015  mw. A. Beijer  
                      Bijzonder lid  
26 april 2015  dhr. W. Litzouw  
                       Barmedewerker Draaikolk 
20 juli 2015   dhr. N.F.R de Vries  
   Penningmeester De Draai 
   kolk en Lid van Verdienste 
15 november 2015 mw. L. Mommaas  
                        Lid van de afdeling koersbal 
14 januari 2016  mevrouw P. Putters 

 Bijzonder lid 
Staande gedenken wij hen. 
 
2.Mededelingen 
Afwezig met kennisgeving:  
 
Ereleden:  
De heren J. de Vries en R. van de Laar. 
Leden van verdienste:  
De heren J.J. van der Linden, J. Beijer, J.W. 
Clowting. Mevrouw J. van Schooneveld. 
Afdeling Gymnastiek: 
Familie Van den Berg en mevrouw E. Jansen. 
 
3.Ingekomen stukken m.b.t. de JAV 
De secretaris mevrouw A.W. Winkelman-
Pronk geeft aan dat geen post voor deze JAV  
binnengekomen is. 
  
De voorzitter vraagt om de toestemming voor 
álle afdelingen om hun contributie te verhogen 
indien dat noodzakelijk is in het lopende jaar. 
Dit geldt ook voor de afdracht algemeen be-
stuur. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.  
 
4.Notulen van de JAV d.d. 27 maart 2015  
De notulen worden zonder wijzigingen met 
applaus goedgekeurd, met dank aan de notulist 
de heer R. Goedhart.  
 

5.Jaarverslagen 
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Alle jaarverslagen zijn in de ledenvergadering 
van de afdelingen behandeld en  
goedgekeurd. Stichting De Draaikolk heeft er 
een speciale stichtingsvergadering met alle me-
dewerkers voor uitgeschreven. Een compliment 
voor de secretarissen van de afdelingen is hier 
dan ook op z’n plaats en dit wordt ondersteund 

met applaus. 
Vanavond komt alleen 
het verslag van het 
Hoofdbestuur van de 
C.S.A.V. Turnlust aan de 
orde.  Het Jaarverslag is 
geschreven door me-
vrouw A.W. Winkelman

-Pronk en gepubliceerd in de Turnlustscala, dus 
iedereen heeft ruimschoots de gelegenheid ge-
had om dit verslag door te lezen. Ook staat het 
in het speciale jaarverslagboekje dat ook is sa-
mengesteld door mevrouw A.W. Winkelman-
Pronk. De voorzitter bedankt mevrouw Winkel-
man-Pronk voor het vele werk dat toch altijd 
weer verricht moet worden voor de Jaarlijkse Al-
gemene Vergadering, vooral om alle stukken bij 
de afdelingen vandaan te krijgen. Het verslag 
wordt, met dank aan mevrouw A.W. Winkelman
-Pronk, goedgekeurd en ook ondersteund met 
applaus. 
 
De voorzitter geeft aan dat De Stichting De 
Draaikolk een afdeling is van C.S.A.V. Turnlust, 
maar een stichting heeft geen leden. Daarom zal 
het jaarverslag ook op deze JAV goedgekeurd 
moeten worden. De voorzitter van Stichting De 
Draaikolk, de heer  H. Sandbrink, heeft het Jaar-
verslag samengesteld en ook dit Jaarverslag is 
gepubliceerd in de Turnlustscala. Hierna wordt 
het verslag met applaus goedgekeurd en de heer 
Sandbrink wordt door de voorzitter bedankt 
voor het samenstellen van het verslag. 
 
6.Financiën 
De financiële verslagen van de afdelingen zijn 
ook op de eigen ledenvergaderingen behandeld 
en goedgekeurd. Deze verslagen worden boven-
dien in de hoofdbestuursvergadering van februa-
ri met alle voorzitters en penningmeesters be-
sproken. De penningmeesters worden allen har-
telijk bedankt voor het feit dat zij zo goed het 
huishoudboekje van de afdelingen beheren. De 
plannen voor het komende jaar zijn ook al weer 
gemaakt. De begrotingen zijn in november al 

goedgekeurd in het hoofdbestuur. Een hartelijk 
applaus voor de penningmeesters volgt. 
 
De voorzitter vraagt nog een speciaal applaus 
voor mevrouw A.W. Winkelman-Pronk, daar zij 
voor de totale vereniging de aanvraag voor de 
subsidie regelt en bij de gemeente de verant-
woording van deze subsidie verzorgt.  
 
Financiële verslag van het Algemeen Bestuur 
 

De heer R. Slikker geeft een toelichting op de 
begroting en realisatie van het verslag van het 
jaar 2015. 
Als belangrijkste 
inkomsten, geeft 
de heer Slikker 
aan dat dit bij-
voorbeeld de 
Fietstocht van 
de Rabobank, de 
bijdragen uit de 
afdelingen, de 
subsidies en rente zijn. Hierna volgt een toelich-
ting op de diverse posten van de uitgaven. De 
Turnlustscala is wederom redelijk kostendek-
kend gebleken. Het financiële jaar is met een 
klein negatief saldo afgesloten. De balans en ook 
de reserves die voor alle afdelingen in de boeken 
staan, worden aangegeven en nader toegelicht. 
Tenslotte volgt een toelichting op de begroting 
van 2016. De voorzitter vraagt een applaus voor 
de werkzaamheden van de heer Slikker. 
 
Financiële verslag Stichting De Draaikolk 
 
De voorzitter 
geeft het woord 
aan de heer H. 
Sandbrink, die de 
1e penningmees-
ter de heer J.J. van der Linden vervangt en hij zal 
een toelichting geven op het financiële overzicht 
van 2015 van de stichting. De heer Sandbrink 
geeft aan dat het resultaat van de exploitatie een 
klein positief resultaat laat zien. De heer Sand-
brink geeft daarnaast aan dat er in 2015 nog een 
aantal financiële posten van het jaar 2014 zijn 
ingeboekt in het financiële jaar 2014. Hierdoor 
ziet het resultaat van 2014 er iets anders uit dan 
de cijfers zoals deze vorig jaar gepresenteerd 
zijn. De heer Sandbrink toont de resultaat verge-
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lijkingen van de jaren 2013/2014/2015. In de ba-
lans is weinig tot geen wijziging aan te geven. De 
heer Sandbrink geeft een toelichting op de be-
groting voor 2016. Deze begroting is op basis van 
de realisatie van 2015 zo realistisch mogelijk be-
paald.  
Tot slot geeft de heer Sandbrink aan dat vanaf 
dit jaar de volledige boekhouding van de Stich-
ting De Draaikolk wordt gecontroleerd door een 
boekhoudkundig bureau. Dit is om in ieder geval 
de boekhouding transparant te maken en het is 
ook een vereiste vanuit de gemeente om in aan-
merking te komen voor de diverse subsidies.   
 
De voorzitter bedankt de heer Sandbrink en 
geeft aan blij te zijn met het positieve resultaat 
ten opzichte van het grote tekort van vorig jaar. 
De voorzitter vraagt een hartelijk applaus voor 
de heer Sandbrink en voor de heer J.J. van der 
Linden.  
 
7.Verslag kascontrolecommissie 

De financiële stukken 
over het jaar 2015 zijn 
gecontroleerd door 
de Afdeling Sjoelen, 
mevrouw M. Wilden-
burg en de Afdeling 
Koersbal, de heer H.J. 
Tamboer. 

 
De heer R. Slikker vraagt het woord en geeft een 
toelichting op de bijeenkomst van de kascontro-
lecommissie, waarbij mevrouw  M. Wildenburg 
tijdens deze bijeenkomst aangegeven heeft, dat 
zij een nadere toelichting wil hebben op het fi-
nanciële verslag. Op deze kascontrole bijeen-
komst heeft de heer Slikker deze toelichting niet 
kunnen geven, althans voor mevrouw Wilden-
burg was deze toelichting niet afdoende. De 
voorzitter heeft gevraagd of de vergadering er 
mee akkoord kan gaan dat er eerst een nadere 
datum wordt afgesproken voor een uitgebreide 
kascontrole, waarna er dan alsnog decharge ver-
leend kan worden. Tijdens het samenstellen van 
deze notulen is het de notulist bekend dat deze 
aanvullende kascontrole bijeenkomst inmiddels 
gepland is, maar er is nog geen uitslag. 
 

8.Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

In 2017 hebben volgens rooster de afdeling 
Koersbal en de afdeling Gymnastiek zitting in 
deze commissie. De afdeling Biljarten is reserve. 
 
 
 

9.Wijziging Huishoudelijk Reglement 
De voorzitter geeft aan dat vorig jaar het Huis-
houdelijk Reglement vernieuwd is en onderte-
kend is door de afdelingsvoorzitters. 
Er is een wijziging in het 1e deel, dus moet dat 
hier op deze vergadering behandeld worden. In 
artikel 6 stond al: De vereniging streeft ernaar 
om van alle vrijwilligers, trainers en begeleiders 
die betrokken zijn bij de training en begeleiding 
van jeugdleden een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) in haar archief te beheren. In artikel 7 
stonden al algemene gedragsregels.  
Artikel 8 is toegevoegd waarin het beleid van 
Turnlust wordt beschreven t.a.v. de voorko-
ming van  seksueel overschrijdend gedrag. Er 
wordt tevens aandacht besteed aan de ver-
trouwenscontactpersoon van de KNGU en het 
vertrouwenspunt van NOC/NSF. 
Artikel 9 is ook toegevoegd. Hierin staan de ge-
dragsregels van CSAV Turnlust beschreven. Deze 
dienen door alle bestuursleden en trainers en 
assistent-trainers te worden ondertekend.  
De wijziging is tijdens een hoofdbestuursverga-
dering goedgekeurd. 
Ook de vergadering gaat akkoord met deze wijzi-
ging van het Huishoudelijk Reglement. 
 
10.Bestuursverkiezingen 
De voorzitter geeft aan dat 
er elk jaar bestuursleden 
zijn, die besluiten te stop-
pen met hun werk binnen 
de vereniging en hun func-
tie beschikbaar stellen. Het is ook elk jaar weer 
spannend of er mensen worden gevonden om 
deze functies te vervullen. Dit jaar is dat zeker 
niet gelukt. De voorzitter doet daarom ook een 
dringende oproep om op zoek te gaan naar men-
sen die de hiaten in de besturen kunnen opvul-
len.  
 
Allereerst verwelkomen we de nieuw te be-
noemen bestuursleden: 
 
Stichting De Draaikolk 
De heer H. Sandbrink: Voorzitter  
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De heer J.J. van der Linden: Penningmeester 
De heer H. Beekes: Secretaris 
 
Afdeling Turnlustfocus 
De heer B. Ernens: Penningmeester 
Afdeling Sjoelen 
Mevrouw M. Wildenburg: Penningmeester 
Afdeling Gymnastiek 
De heer H. de Wit: Penningmeester automati-
sche incasso en ledenadministratie  
Afdeling Biljarten 
De heer A. Noordover Bestuurslid met als taak 
onderhoud materiaal 
Afdeling Koersbal 
Mevrouw W. Sperling: Voorzitter 
 

Dit jaar hebben we ook  
weer een nieuwe afde- 
ling: Vitaal en fit Turnlust  
Deze afdeling gaat speci 

ale beweeglessen voor ouderen verzorgen. 
Na de fitheidstest die georganiseerd is, hebben 
zich ruim 30 mensen opgegeven voor het intro-
ductieprogramma.  
 
Het bestuur bestaat voorlopig uit : 
Mevrouw J. Bosma : Voorzitter/secretaris 
Mevrouw M. Wildenburg: Penningmeester 
 
Dan volgt de enige kandidaat van dit jaar die 
aftredend en herkiesbaar is: 
 
Afdeling Badminton 
Mevrouw D. Sinke: Secretaris 
De voorzitter bedankt het herkiesbare lid voor 
de kandidaatstelling en met applaus wordt zij 
benoemd. 
 
Dan volgen nu de mensen die 
aftredend zijn en niet herkies-
baar zijn: 
 
Dagelijks Bestuur 
De heer R. Slikker: Penningmeester 
Afdeling Biljarten 
De heer U. Kamminga: Bestuurslid 
Afdeling Sjoelen 
De heer R. van der Veen: Voorzitter 
Mevrouw J. Markus: 2e Penningmeester, blijft 
aan als bestuurslid 
Mevrouw T. van der Molen: Secretaris 
Stichting De Draaikolk 

Mevrouw I. Benschop: Bestuurslid 
Afdeling Gymnastiek 
Mevrouw H. Schram-Visser: Voorzitter 
 
Afdeling Koersbal 
Mevrouw J. van Nieuwkasteel-Woering: Voorzit-
ter 
De heer J.J. van Nieuwkasteel : Secretaris 
 
De voorzitter bedankt de aanwezige en afgetre-
den personen voor hun inzet en overhandigt hen 
een bloemetje en een cadeautje. Voor mevrouw 
Schram-Visser en voor de heer Van Nieuwkasteel 
en mevrouw Van Nieuwkasteel-Woering heeft de 
voorzitter een speciaal cadeau in de vorm van 
een spel. 
 
11.Huldigingen 
 
De voorzitter wil de CSAV Turnlust graag verge-

lijken met een team voor 
een balsport, handbal bij-
voorbeeld. Om goed te 
kunnen presteren moet je 
wel inspelen op elkaar. Je 
moet de bal rondspelen, 
elkaar de bal toespelen, om 
de bal in het goede doel te 
krijgen. 
Om de bal aan het rollen te 

krijgen moet je wel balcontact hebben. Het is 
dus fijn als je je verbonden voelt met de vereni-
ging, en teamgeest opbouwt. 
Er zullen mensen zijn die er geen bal aan vinden. 
Zij zullen de bal terugkaatsen als er om een extra 
activiteit gevraagd wordt. Soms wordt de bal niet 
goed gespeeld, dan is er gelukkig binnen het 
team een speler die alsnog de bal opvangt. Sa-
men spelen, samenwerken, samen scoren. 
 
De voorzitter deelt aan iedereen op de vergade-
ring een balletje uit. Daarop staat Turnlust. 
Houd de bal, dus Turnlust, onder controle. Wel-
ke speler in het team je ook bent, iedereen is 
even belangrijk. Elke afdeling, elk kaderlid. Laten 
we ervoor gààn.  
Laten we de bal hoog houden. Laten we gaan 
scoren. Alleen als ingespeeld  team gaat dat luk-
ken, aldus de voorzitter. 
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Sportbeker 2015 
De sportbeker wordt op voordracht van een af-
deling, het hoofdbestuur of dagelijks bestuur ter 
beschikking gesteld aan een persoon, personen 
of groep die een bijzondere prestatie heeft / heb-

ben geleverd 
op sportief 
gebied. 
 
De afdeling 
Biljart heeft 
voorgedra-
gen het 
Vrouwen 
Biljartteam. 

 
Het vrouwen team bestaat uit de spelers  me-
vrouw I. van de Hert , mevrouw C. Hoeppe, me-
vrouw R. de Vries-Van Kempen, mevrouw D. van 
Schooneveld, mevrouw I. Cornelissen en me-
vrouw A. de Boer.  
 
De voorzitter geeft aan dat deze dames zich uit-
muntend ingezet hebben voor de Biljartvereni-
ging door zich te plaatsen voor het Nederlands 
kampioenschap team biljarten in de 3e klasse. Ze 
zijn voor dit kampioenschap op de 4e plaats ge-
ëindigd. 
Om zich voor dit kampioenschap te kunnen 
plaatsen zijn ze eerst district kampioen gewor-
den en daarna moesten ze ook het gewestelijk 
kampioenschap binnen halen. Wat ze dan ook 
gelukt is. Het is een hele prestatie om zo ver te 
kunnen komen en zoveel teams het nakijken te 
geven. Wat nog veel belangrijker is dat dit team 
al jaren samen speelt en dat met erg veel plezier 
doet. Ze manifesteren zich al jaren tussen de 
Mannen en doen dus zeker niet onder voor hen. 
Het Kampioenschap werd in Nieuwegein ge-
speeld waar zij niet zo gelukkig waren en uitein-
delijk toch een knappe vierde plaats wisten te 
behalen.  
 
Onder applaus overhandigt de voorzitter de be-
ker, oorkonde en een bloemetje aan de het Vrou-
wen Biljartteam. 
 
Verenigingsbeker 2015 
De verenigingsbeker wordt op voordracht van 
een afdeling, het hoofdbestuur of dagelijks be-
stuur toegekend aan een persoon, personen of 
groep die zich op bestuurlijk of organisatorisch 

gebied verdienstelijk heeft of hebben gemaakt in 
zijn/haar of hun afdeling, voor de totale vereni-
ging of het verenigingsgebouw. 
 
Voor de verenigingsbeker 2015 is voorgedragen 
de heer U. Kamminga. 
 
De voorzitter vraagt of de heer U. Kamminga 
naar voren wil komen. 
 
De heer Kamminga heeft 28 jaar het materiaal 
verzorgd van de Afdeling Biljart. Hij is in 1988 
begonnen aan deze taak. Dit houdt in dat hij el-
ke week de bil-
jarttafels stof-
zuigt en alle 
ballen schoon-
poetst. Boven-
dien knapt hij 
de voorkomen-
de klusjes in de 
biljartzaal op 
en is hij ook voor allerlei werkjes in De Draaikolk 
te strikken.  
 
Onder applaus overhandigt de voorzitter de be-
ker, oorkondes en de bloemen aan de heer Kam-
minga. 
 

Overige huldigingen 
 
25 jaar lid 
Mevrouw V. van den Berg: Afdeling Gymnastiek-
Mevrouw M. Gerritsen: Afdeling Gymnastiek 
Mevrouw B. Bosma: Afdeling Gymnastiek 
Mevrouw J. Markus: Bestuurslid Afdeling Sjoelen 
 
Zij ontvangen allen het (dit jaar voor het eerst 
het nieuwe) speldje en de bloemen uit handen 
van de voorzitter.  
 
40 jaar lid 
Mevrouw R. Pronk: Afdeling Gymnastiek 
Mevrouw T. van der Vaart: Afdeling Gymnastiek 
 
Zij ontvangen beiden een bordje en een bloeme-
tje uit handen van de voorzitter.  
 
45 jaar lid 
De heer T. Bosma : Afdeling Gymnastiek, onder-
houdsploeg Draaikolk en Lid van Verdienste 
 

(Vervolg van pagina 8) 
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Hij ontvangt een bloemetje uit handen van de 
voorzitter.  
 
55 jaar lid 
De heer C. Beije : Afdeling Sjoelen 
Mevr. H.J. van Nieuwkasteel-van der Ham: Ere-
lid 
De heer Beije ontvangt een bloemetje uit han-
den van de voorzitter. 
 
12.Rondvraag  
Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag. 
 
13.Sluiting 
De voorzitter bedankt de mensen achter de bar 
en alle overige mensen die meegeholpen heb-
ben om deze vergadering tot stand te brengen. 
Verder bedankt de voorzitter een ieder voor de 

aanwezigheid en sluit de vergadering af met een 
overdenking: Het heet: 
 
Als het beeld in beeld komt, verdwijnt een an-
der beeld.  
Als ik blijf kijken, zoals ik altijd heb gekeken, 
Blijf ik denken, zoals ik altijd dacht. 
 
De voorzitter bedankt iedereen nogmaals voor 
zijn of haar aanwezig-
heid en sluit om 21.10 
uur de vergadering. 
 
R. Goedhart  
Notulist. 

(Vervolg van pagina 9) 

Jaarverslag hoofdbestuur 2016 
Op de nieuwjaarsreceptie is voor de 2e maal het 
trio sjoelen georganiseerd. Sommige mensen 
worden bijzonder enthousiast als ze de sjoelste-
nen over de sjoelbak mogen gooien. Zodra het 
winnende sjoelteam bekend is gemaakt heffen 
we gezamenlijk het glas op het nieuwe jaar. 
Op de JAV heeft het Vrouwen biljartteam de 
sportbeker in ontvangst genomen voor hun 4e 
plaats op het NK in de 3e klasse. De verenigings-
beker werd uitgereikt aan de heer    U. Kammin-
ga. Gedurende 28 jaar heeft hij het materiaal bij 
de afdeling biljarten verzorgd en daarnaast ook 
nog werkzaamheden voor de Draaikolk verricht. 
Ook het afgelopen jaar is weer Sportsubsidie van 
de gemeente Den Helder ontvangen. Bij diverse 
afdelingen blijkt dat de Sportsubsidie een wel-
kome bron van inkomsten is om de financiën 
rond te krijgen, zonder de Sportsubsidie kan het 
bijna niet meer uit. 
 

Het hoofdbestuur gebruikt een gedeelte van de 
sportsubsidie om de jaarlijks terugkerende AED/
EHBO cursus te bekostigen voor alle vrijwil-
ligers. Op de Kaderdag wordt altijd gewerkt aan 
teambuilding doordat de deelnemers gezamen-
lijk diverse activiteiten moeten doen. Ook hier 
wordt een gedeelte van de Sportsubsidie voor 
ingezet. Dit jaar zijn een aantal leden op de cur-
sus “meer leden in korte tijd” geweest. Door 

voor de Sportieve Sinterklaas sportsubsidie te 
gebruiken behoeft geen entreegeld geheven te 
worden en zijn alle kinderen in de basisschool-
leeftijd van harte welkom. 
 

In maart 2016 zijn 2 beweeggroepen van Vitaal 
in beweging Nieuw Den Helder van start ge-
gaan. In het najaar is een groep voor rollatorgym 
opgestart. Uniek in Nederland. 
 

Op zaterdag 11 juni is de Rabofietssponsortocht 
zowel door een afvaardiging van de vereniging 
als de stichting gefietst. Na meerdere jaren sa-
men fietsen is dit een vaste groep fietssters ge-
worden. 
 

De Sportieve Sinterklaas was voor het 4e jaar 
een groot succes. Meer dan 60 kinderen uit al-

(Vervolg op pagina 11) 
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lerlei delen van Den Helder konden hun kunsten 
vertonen op sportief gebied en aan Sinterklaas 
en zijn gevolg laten zien.  De kinderen gaan trots 
met een pietendiploma en wat lekkers naar huis. 
 

Het aantal verkochte 
loten van de Grote 
Club Actie is weer 
gestegen. In 2016 zijn 
maar liefst 400 loten 
aan de man gebracht 
door de lotenverko-
pers. In 2015 werden 

nog 319 loten verkocht en in 2014 nog 377. Als 
hoofdbestuur zijn we blij met alle extra financi-
ële inkomsten. 
 

Voor een bedrag van € 30,- per jaar of éénmalig € 
150,- kan u/je vriend van Turnlust worden De 
vrienden helpen mee om de contributies laag te 
houden en activiteiten voor leden en niet-leden 
te kunnen bekostigen. Schroom niet om ook een 
“Vriend van CSAV Turnlust” te worden!! 
 

Voor alle gymnastiekleiding en penningmeesters 
van de afdelingen is een VOG (Verklaring Om-
trent Gedrag) aangevraagd. Op deze wijze vol-
doen we aan de eisen die vandaag de dag aan 
(sport)verenigingen worden gesteld. 
 

De facebookpagina heeft een trouwe groep be-
zoekers en is nog steeds groeiende. De Turnlust-
scala komt 5x per jaar uit. Het afgelopen jaar 
heeft CSAV Turnlust meerdere malen de kran-

ten/internet bereikt met aankondigingen van 
diverse activiteiten of recensies van deze activi-
teiten. Aandacht voor de PR blijft noodzakelijk. 
Meerdere bestuursfuncties zijn vacant en moei-
zaam op te vullen. Ook de teruglopende leden-
aantallen bij de senioren afdelingen is een zorg-
wekkende ontwikkeling. Een aantal enthousiaste 
bestuursleden volgt de cursus “meer leden in 
korte tijd” bij Sportservice. 
De afdelingen hebben eigen activiteiten georga-
niseerd in de vorm van wedstrijden, demonstra-
ties enzovoort of hebben deelgenomen aan kam-
pioenschappen. Het dagelijks bestuur ontving 
hiervoor uitnodigingen en probeert hier aan-
dacht aan te besteden door deze activiteiten te 
bezoeken. 
Het hoofdbestuursvergaderingen heeft 5 keer 
vergaderd en het dagelijks bestuur is 9 maal 
bijéén geweest. 
 

Op 24 december hebben we afscheid moeten 
nemen van ons erelid de heer Dick Stompedissel. 
 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
Voorzitter         : mevr. J.A.G. Bosma-Karsijns 
Secretaris         : mevr. A.W. Winkelman-Pronk 
Penningmeester: dhr. R. Slikker 
 

Helma Winkelman 
Algemeen secretaris 

(Vervolg van pagina 10) 

Jaarverslag Stichting SJC De Draaikolk 2016 
2016 is een jaar waarin de veranderingen binnen 
De Draaikolk definitief zijn ingezet. Verande-
ringen die nog enige jaren zullen moeten door-
gaan om uiteindelijk een gezonde exploitatie 
van het gebouw te kunnen bereiken.  
Ook dit jaar hebben we weer veel gevraagd van 
onze vrijwilligers, maar het is een jaar geworden 
met een mooi resultaat.  
Naast de procedurele veranderingen zijn ook 
fysieke veranderingen in gang gezet. Verande-
ringen die de komende tijd verder zullen wor 
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den doorgevoerd. Dit moet uiteindelijk leiden 
tot een beter beheer en een betere onderhouds-
situatie van het gebouw.  
 
De investeringen in het gebouw moeten leiden 
tot structurele vermindering van onze energie-
lasten en zijn daarmee een belangrijke factor 
naar een verbeterde exploitatie.   

De activiteiten 
die we uitvoeren 
zijn over het al-
gemeen wel kos-
tendekkend, 
maar onvoldoen-
de voor een ge-
zonde exploita-
tie. In 2017 en 
2018 zijn we ge-

noodzaakt om  de huurprijs geïndexeerd te la-
ten stijgen.  
 
Enkele technische installaties hebben het einde 
van hun levensduur bereikt en moeten worden 
vervangen, een kostbare ingreep. Daarnaast zijn 
toestellen in de sportzaal aan vervanging toe of 
inmiddels afgekeurd. Dit alles vertraagd het in-
vesteringstraject van het gebouw. We kunnen 
geld helaas maar één keer uitgeven. 

 
De veranderingen die worden doorgevoerd gaan 
niet vanzelf, daarvoor is veel inzet maar ook ge-
duld nodig. Inzet om de veranderingen te be-
werkstelligen en geduld om de veranderingen 
consequent door te voeren. Dit vraagt veel van 
onze vrijwilligers, de mensen waarop onze orga-
nisatie draait.  
 
Samengevat: Dit jaar zijn we doorgegaan op de 
vorig jaar ingeslagen weg, een lange weg met 
meerdere hindernissen die we nog moeten ne-
men. De dreigende donkere wolken lijken aan 
ons voorbij te gaan maar zijn nog niet weg. Met 
inzet, creativiteit en betrokkenheid zullen we 
ons moeten blijven inzetten om de beoogde ge-
zonde exploitatie te bereiken.  

Henny Sandbrink 
Voorzitter SSJC De Draaikolk 

 
 

 

(Vervolg van pagina 11) 

Hulp gezocht voor de verbouwing 
van de Soos  
 

Dit jaar staat er een verbouwing 
van de Soos in de plannen. Een 
verbouwing die erop is gericht 
om van de Soos weer een 
moderne multifunctioneel te 
gebruiken ruimte te maken die 

voldoende is geïsoleerd. In de huidige situatie is 
de Soos nauwelijks fatsoenlijk te verwarmen, de 
warmte “vliegt” er uit en de “kou-val” in de Soos 
is dermate hoog dat dit als zeer onprettig wordt 
ervaren. Daarnaast zal isolatie bijdragen in het 
reduceren van onze hoge energiekosten. 
 

Maar… Er is natuurlijk altijd een maar aan het 
verhaal. Als we dit laten doen als Stichting dan 
is de verbouwing niet betaalbaar en moet ze 
terug in de ijskast. Doordat we ook een aantal 
andere dure investeringen moeten doen dit jaar 
is er onvoldoende financiële ruimte om dit door 
een externe partij te laten doen. We zullen dus 
zelf aan de bak moeten. 
 
De enige geschikte tijd waarin we de Soos 
kunnen missen is de zomerperiode. Dan staan 
de meeste activiteiten op een lager pitje en is er 
ruimte om een grote klus uit te voeren. Om de 
verbouwing in 6 weken te kunnen uitvoeren is 
veel hulp nodig. De Soos moet worden gestript, 
het elektra moet worden aangepast, isolatie 
moet worden aangebracht en het plafond en 

(Vervolg op pagina 13) 
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zijwanden moeten weer worden afgetimmerd. 
Daarnaast moet het 
geheel geschilderd 
worden in een nieuwe 
kleurstelling. 

 
Uw hulp als vrijwilliger is 
daarbij hard nodig. En 
met U bedoel ik niet 

alleen U als lid van Turnlust of anderszins 
betrokken bij de Draaikolk. Velen onder U 
hebben een leeftijd waarop dit klussen niet 
meer is te doen, maar wellicht kunnen uw 
kinderen of kleinkinderen dit wel en zijn zij 
(een beetje) handig in één van de werkgebieden. 
Zij kunnen dan mede zorgen dat U na de zomer 
uw sport of spel kan spelen in een beter te 
verwarmen en mooiere Draaikolk. 
Ik roep u dan ook op om te kijken of er in uw 
naaste familie of omgeving mensen zijn die 

willen helpen deze zomer. Dat hoeft echt niet 6 
weken continue, ook een toezegging van hulp 
voor een aantal dagen is van harte welkom.  
 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via: 
voorz-
draaikolk@kpnmail.nl  
Bij voorkeur op te geven 
welke “vaardigheden” de 
vrijwilliger heeft en hoeveel 
dagdelen hij of zij 
beschikbaar is. Maar ook in 
welke periode hij of zij juist NIET beschikbaar 
is. 
We gaan (juist) ook op de zaterdagen in deze 
periode werken. 
 
Samen kunnen we zo’n klus klaren! 

Henny Sandbrink 
  
  

(Vervolg van pagina 12) 

Werkzaamheden aan het elektra van De 
Draaikolk 
U heeft vast de activiteiten aan de elektrische 
systemen van De Draaikolk wel gemerkt in de 
laatste weken. Dit is nodig om De Draaikolk te 
certificeren voor NEN 3140. Dit is een verplichte 
veiligheids keuring voor alle openbare 
gebouwen, dus ook voor De Draaikolk. 
Deze keuring hoort iedere 4 of 5 jaar plaats te 
vinden, maar was echter nog nooit eerder voor 
De Draaikolk aangevraagd. Begin januari is deze 
keuring uitgevoerd door Veiligkeur. Het 
resultaat was dat onze elektrische installatie 
voldoende veilig was voor mens en omgeving, 
maar dat er ten aanzien van de normering en 
uitvoering diverse gebreken waren. 23 daarvan 
zijn in het inspectierapport terecht gekomen, 

maar tegelijkertijd zijn we ook gewezen op 
diverse kleinere punten. 
Een deel van de onderhoudsploeg heeft in een 
aantal ingelaste onderhoudsdagen de gebreken 
uit het rapport aangepakt. Lasdozen werden 
gesloten, veiligheids-aardingen werden 
aangebracht en contactdozen op een houten 

ondergrond werden voorzien van een 
grondplaat. Verouderde systemen die buiten 
gebruik waren geraakt en/of onveilige 
aansluitingen zijn verwijderd. Veel tijd is gaan 
zitten in het uitzoeken van de “verrassingen”. 
Bij welke groep hoort deze wandcontactdoos of 
waarom gaat dit uit als ik voor ergens anders de 
zekering uitschakel. 
Half februari is ons eindrapport verstuurd naar 
Veiligkeur. Hierin is door ons punt voor punt 
aangegeven welke maatregelen genomen zijn 
naar aanleiding van de geconstateerde 

(Vervolg op pagina 14) 
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      Badminton 
jubileum toernooi             

Zondag 19 maart 2017 in De Draaikolk 
 
 

De afdeling badminton van 
Turnlust bestaat in maart dit 
jaar 45 jaar. Dit willen we vieren 
middels een Jubileum toernooi 
op zondag 19 maart 2017 in De 
Draaikolk.  

 
Deelname aan dit toernooi staat open voor alle 
leden. Daarnaast worden ook oud-leden, 
aspirant-leden en andere liefhebbers van deze 
sport uitgenodigd voor het toernooi, mits zij 
tussen 18 en 65 jaar oud zijn.  
Het toernooi is recreatief, waarbij het niveau 
wel duidelijk hoger ligt dan het 
“campingniveau” 
 
Het toernooi start om 12.30 uur en duurt 
afhankelijk van het aantal deelnemers tot 
uiterlijk 18.00 uur. Inspelen kan vanaf 12.00 uur.   
Iedere deelnemer speelt een vast aantal 
wedstrijden op tijd. Gespeeld wordt mixed- en 
dubbelspel. Enkelspel is vanwege het aantal 

verwachte deelnemers niet mogelijk.  Er wordt 
gespeeld in 1 of 2 poules waarbij de deelnemers 
geloot worden, er is geen ranking op 
spelersniveau.   
 
Na afloop is er gelegenheid om de gespeelde 
wedstrijden “nader te analyseren” aan de bar 
onder het genot van een drankje. 
 
Deelname is gratis, maar bij opgave wordt 
verwacht dat u ook inderdaad aanwezig bent 
en speelt.  
U kunt inschrijven via het mailadres: 
badminton@ziggo.nl  tot en met 5 maart 2017.  
Het aantal deelnemers is gebonden aan een 
maximum, als dit wordt bereikt voor 5 maart 
sluit de inschrijving. Zorg dat u op tijd bent! 
 
Via het bovenstaande mailadres kunt u 
eventueel ook nadere informatie verkrijgen. 
Ook zal de laatste stand van zaken vermeld 
worden op onze website: www.turnlust.com bij 
de afdeling badminton. 
                                       
De toernooicommissie                

gebreken, alles ondersteund met foto’s van de 
situatie. Op moment van dit schrijven hebben 
we nog geen antwoord ontvangen. We weten 
dus nog niet of dit voldoende is voor het 
verkrijgen van de certificering.  
Dankzij vrijwilligers zoals Frans en Arie 
hebben we de elektrische installatie van De 
Draaikolk een stuk veiliger kunnen maken. Het 
geeft natuurlijk geen garantie voor de toekomst, 
maar hopelijk leidt dit uiteindelijk wel tot de 
certificering van het gebouw. Een certificaat wat 

uiterst belangrijk is in het geval van een 
calamiteit. 

Henny Sandbrink 
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Ezel in de put  
                         een spiegelverhaal 
 
Op een dag viel de ezel van een boer in een put. 
De ezel was uren aan het balken terwijl de boer 
probeerde een oplossing te zoeken, om de ezel 
uit te put te redden.  
Uiteindelijk besloot de boer, de put te dempen, 
de ezel was toch oud en niet meer de moeite 
waard om hem eruit te halen. 
... 
Hij nodigde al zijn buren uit om te komen hel-
pen. Ze pakten allemaal een schep en begonnen 
vuil/aarde in de put te scheppen. Bij de eerste 
scheppen wist de ezel niet wat er gebeurde en 
balkte hevig. Maar tot ieders verbazing was hij 
opeens stil. 
 
Een paar scheppen later, toen de boer voor het 
eerst in de put keek, wist hij niet wat hij zag. 
Met elke schep vuil/aarde dat op de ezel zijn rug 
terecht kwam, deed de ezel iets geweldigs…...de 
ezel had zich voorgenomen om elke schep vuil/
aarde van zich af te schudden en daarmee een 
stap omhoog te maken. 
 
Elke keer bij een schep vuil/aarde, maakte de 
ezel weer een stap hoger. 
Iedereen was verbaasd toen de ezel over de rand 
van de put kwam en uit de put stapte en blij 
weg draafde!! 

 
 
 

MORAAL van dit verhaal: 
 
Tijdens het leven krijgen we te maken met aller-
lei soorten scheppen vuil/aarde De truc om uit 
de put te komen is om het van je af te schudden 
en zo weer een stap omhoog te maken.  
Elk probleem is een trede. We kunnen uit de 
diepste put komen, door niet te stoppen en 
nooit op te geven! Schud het van je af en neem 
een stap omhoog. 
 

Jacqueline de Weerd 

Saskia’s kledingshop is gesloten! 
 
Saskia’s kledingshop 
was 24 jaar lang een 
begrip binnen de af-
deling gymnastiek. 
Alle pakjes werden via 
Saskia aan de leden 
verkocht. En dat zijn 
er heel wat geweest. 
Maar nu is de kleding-

shop definitief gesloten.  
De nieuwe pakjes worden nu via een webshop 
besteld zonder tussenkomst van Saskia. 
Zij heeft nog wel de nieuw pakjes helpen uit-
zoeken, de contacten gelegd met de firma en 
vergeet niet de passessies verzorgd. 
 

Gelukkig blijft ze nog wel op de trainingspak-
ken passen en voor andere functies, zoals 
wedstrijdleiding is ze oproepbaar.  
 
Saskia werd op de leden vergadering  in het 
zonnetje gezet. Als dank voor haar inspannin-
gen ontving ze een boeket bloemen en een     
cadeaubon. 

Janny Bosma 
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Acro les juf Kim 
 
Tijdens de gymlessen worden allerlei vormen 
van gymnastiek gedaan. Tijdens de cursus ver-
enigingen leider komen de juffen in spé met de-
ze turndisciplines in aanraking. Dus moeten ze 
zich ook daarin bekwamen. Juf Kim heeft met 
haar groep acro gymnastiek gedaan. Samen met 
juf Melanie hebben de kinderen een levende pi-
ramide gebouwd.   Het resultaat moest natuur-
lijk wel op de foto. 

Onderlinge wedstrijden  
Na weken oefenen tijden de lessen, was het ein-
delijk zover. De onderlinge wedstrijden konden 
beginnen. Op zaterdag  4 februari stroomde De 
Draaikolk vol met ouders en of grootouders met 
zenuwachtige kinderen. Ze zagen een zaal vol 
met allerlei turntoestellen. Nadat ze waren om-
gekleed kon de wedstrijd beginnen. Na de op-
mars en een kort openingswoord van de voor-
zitter mochten de kinderen eerst inturnen. 
Toen de juryleden op hun plaats zaten werd het 
echt spannend. Ze moesten oefeningen aan de 
brug, op de lange mat, de balk en sprong doen. 
Na elke ronde mochten ze weer even oefenen 
op het volgende toestel. 
Toen ze alles hadden gedaan was het tijd voor 
de prijs uitreiking. 
De besten per leeftijdscategorie mochten op op 
het ereschavot staan. 
Alle kinderen kregen een mooi diploma met 
hun cijfers erop. 
Het waren heel gezellige wedstrijden. 
 
We bedanken de juffen, Jolande, Amanda, Kim, 
Lobke. De juryleden Ruud en Arina Veenstra en 
Janny en Ton Bosma. De wedstrijdleiding en 
telling, Brenda Bosma en Yvonne van Ewijk. 
 
NB: Na de wedstrijd bleek dat sommige eindcij-
fers niet klopten. Dit kwam door een fout in het 
computerprogramma . De fout is hersteld. De 
cijfers weer ingevoerd zodat de  goede resultaten 
naar de volgende wedstrijden worden meegeno-
men. 

 
De prijswinnaars: 
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vervolg Gymnastiek  

Afscheid penningmeester Gymnastiek. 
Tijdens de ledenvergadering van de afdeling 
Gymnastiek op 16 februari  hebben de penning-
meester Marco de Vries. 21 jaar lang heeft de op 
accurate wijze het geld van de afdeling beheerd. 
Hij had al jaren geleden aangeven dat hij wilde 
stoppen. Door het uitblijven van een opvolger is 
hij de, ondanks zijn drukke bestaan, de club 
trouw gebleven. Gelukkig voor hem is er een 
opvolger gevonden in de persoon van Jennifer 
van Orselen. 
Als dank voor zijn jaren trouwe dienst werd hij 
verrast met een boeket bloemen en een cadeau-
bon voor blo karten. 
Marco bedankt! 
      Ton Bosma 

 
 

Noord Nederlandse Kampioenschappen 
 
“Bedankt voor de superwedstrijden”. “Tot vol-

gend jaar, graag”. 
Dit waren enkele afscheidswoor-
den van de leiding uit Wilder-
vank , Grou en Purmerend. 

Zes verenigingen uit  Groningen, Friesland en 
Noord-Holland waren met 4o deelnemers  op 
21 januari naar De Draaikolk gekomen voor de 
Noord Nederlandse Kampioenschappen rhön-
radturnen. 
Alle deelnemers moesten een oefening in spira-
len, rechtuit en sprong turnen.  
Na het gebruikelijke inturnen, begon de wed-
strijd op de afgesproken tijd. Al snel bleek dat 
de sfeer op de vloer heel sportief was. In de 
pauzes konden de kinderen contact maken met  
hun “concurrentie”  Heel gemoedelijk. 
Na de derde ronde was het de tijd voor de prijs-
uitreiking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De uitslagen van onze turnsters waren: 
 
Niveau 9:   1 Faye Kriege   22.50 pnt 
  6 Nova de Vries  18.30 
Niveau 8: 4 Britt Niewold  21.30 
  5 Annalies Straatman 20.70 
  7 Amy Douma  18.05 
Niveau 7: 5 Sanne Pompert  20.50 
Niveau 6: 1 Melanie Cousel  20.80 
  2 Larissa van Orselen 20.10 
  5 Nathalie Kraak  16.35 
Niveau 5: 3 Kim van den Berg 22.90 

 
 

Faye Larissa en Melanie Kim 

Foto’s Ron van den Berg 
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Dewi  2e bij rhönradwedstrijden 
 
Tijdens de plaatsingswedstrijden  rhönrad-
turnen op 14 januari in Sporthal de Koogmo-
len te Purmerend heeft Dewi Lamsfus een 
verdienstelijke tweede plaats behaald in haar 
categorie niveau 4.  
Ze turnde een sterke driekamp. Haar oefe-
ning bij het rechtuitrollen werd beloond met 
6.6 punten. Bij het spiralen kwam haar cijfer 
uit op 6.55 punten en haar sprong werd be-
oordeeld op 7.9 punt. 
Door dit resultaat houdt ze kans op deelname 
voor de NK  op 10 juni  2017 
Op zaterdag 11 maart kan ze zich definitief 
plaatsen tijdens de Districts kampioenschap-
pen in Sporthal Sportlaan in Den Helder. 

Ton Bosma 

 

Dewi in actie bij spiralen 

Rhönradles Juf Lobke 
 

Voor de Rhönradgroep van de dinsdag hebben 
we een nieuw onderdeel van de les. 
Namelijk het lid van de week , 
 
Iedere week is er een andere turnster aan de 
beurt 
De opdracht is om een leuke warming up te 
bedenken en te geven voor de andere kinderen 
We hebben al verschillende manier van een 
warming up gezien, zoals trampoline springen 
en leuke spellen  
Nu alle leden aan de beurt zijn geweest zijn de 
diploma’s uitgereikt. 
Alle leden van harte gefeliciteerd met jullie di-
ploma. Ze waren er erg blij mee! 

Lobke Florussen  
 

vervolg Rhönradturnen 
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Jubileumviering Biljartclub Turnlust op  
zaterdag 28 januari. 
 
Na veel voorbereidingen van ons bestuur was 
dan eindelijk de dag aangekomen. 
Twee jaar geleden was ik Dick Jaspers tegenge-
komen en heb hem toen al gevraagd of hij deze 
dag kwam vullen met zijn biljartcapaciteiten. 
Hij stemde gelijk toe en zij me dat we een juiste 
datum zouden kiezen zodat zijn programma 
niet in het geding kwam. Elk jaar ga ik persoon-
lijk naar de Nederlandse kampioenschappen 
kijken en als hij dit jaar zou winnen zou hij te-

vens beste biljarter van de wereld zijn. 
Dat lukte hem en daarom was het voor ons eer 
deze biljart prof in huis te hebben. 
We zochten in Den Helder naar een ware tegen-
stander en die hebben we gevonden. 
Het werd de nummer 27 van Nederland Tom 
Beemsterboer uit het Zand. 
 
We hebben een ware show gezien van beide 
biljartreuzen en Dick Jaspers genoot zelf met 
volle teugen. Hij liet vaak de gehele zaal klap-
pen voor zijn prachtige driebanden patronen 
Helaas ging het Tom wat minder af maar ook hij 
genoot om tegen deze man te mogen biljarten. 
Tom was toch wat nerveus en was niet gewend 
om voor dit enthousiaste publiek te spelen. 
Na deze grandioze wedstrijd heeft Dick Jaspers 
nog twee leden van onze vereniging laten mer-
ken hoe het spelletje gespeeld moest worden  

Het waren Herman Pol en ik Jan v Gestel. We 
hebben er van gesmuld en Dick probeerde ons 
ook nog wat techniek bij te brengen. 
 
Na afloop hebben we nog gezellig met elkaar 
gegeten en ook onze voorzitter Janny Bosma  
had nog een fijn cadeau en lovende woorden 
voor onze vereniging. Erg bedankt Janny. 
Na gevulde magen was het helaas weer voorbij 
en moeten we weer enkele jaren om zoiets weer 
te kunnen organiseren. 
 
We bedanken onze sponsoren voor het mede 

mogelijk van dit 
evenement en 
hopen dat ze 
nog jaren aan 
onze vereniging 
gehecht blijven. 
Stukadoorsbe-
drijf Zethof, Au-
tobedrijven Ge-
Ha, V Vliet, Ver-
haart, Kalkman 
visbedrijf, De 
Fam Kraak, 
Zorginstelling 
Tellus, CPI Den 
Helder, Mega-
paint,  en Taylor 
installatiebedrijf. 
 
We hopen dat u 
als lid van onze 
vereniging uw 
diensten bij hun 

zullen afnemen. 
Uiteraard bedanken we ook de stichting de 
Draaikolk die ons gesteund hebben om dit eve-
nement te doen slagen. 
 
Ik bedank tevens alle leden, bestuur biljartvere-
niging, hoofdbestuur en barmedewerkers. 
Rest mij te zeggen, zoek je nog een leuke hobby 
of sport wordt dan lid bij onze vereniging en je 
zal er geen spijt van krijgen. Wij bieden je sport 
en spel, veel uitdagingen, gezelligheid en 
vriendschap. 
 

Jan v Gestel. 
Voorzitter biljartvereniging Turnlust 

 
 

Aandacht voor de meester 

foto Ton Bosma  
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foto Paul Wansink 

foto Paul Wansink 

foto Paul Wansink 

foto Ton Bosma  

foto Ton Bosma  
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EEN ERVARING RIJKER . . . . . . . 
 
  En dan mag je op je 65e, na bijna 50 jaar 
biljartplezier, zomaar naar een Nederlands 
kampioenschap. Tweede klasse libre weliswaar, 
maar toch. De weg daar naar toe begon in okto-
ber 2016 in cafe Kaper. In de voorrondes dichtte 
ik mijzelf nog wel enige kans toe. Die winst was 
dus niet echt heel onverwacht. Dat ik de daar-
op volgende districtsfinale in Warmenhuizen 
won verbaasde mij echter en de winst in de ge-

westelijke finale verbijsterde mij bijna. Of ik 
naar het NK wilde vroeg de prijsuitreikende 
voorzitter van district Westfriesland mij. Ja, dat 
dacht ik wel!!! 
 
De driedaagse finale in cafe de Ram in Roosen-
daal kende voor mij wel een heel slechte start. 
De zenuwen hadden mij flink te pakken en ie-
dere biljarter weet dat je daar niet echt beter 
van gaat spelen. Om het maar eens in een bil-
jart(kracht)term uit te drukken: “Ik raakte geen 
bal”! 
Verlies dus. De tweede partij ging verloren te-
gen de latere kampioen Gerard Snoeren uit 
Waalwijk. Voorwaar geen schande. Nog steeds 
de zenuwen niet geheel de baas ging ook de 
eerste partij van de tweede dag verloren. Mijn 

opponent Osman Ozkan maakte de partij uit 
met een mooie serie van 24. Tja, dat overkomt 
iedere biljarter wel eens. Het biljartgevoel was 
inmiddels wel weer een beetje terug maar na 
drie partijen stond ik nog steeds met lege han-
den en derhalve op de achtste plaats.  
 
Of het door de peptalk van de uitstekende gast-
heer Peter van Dongen of mijn noeste trai-
ningsarbeid kwam zal ik nooit weten maar van-
af de vierde partij begon de opmars. Winst in 
24 beurten van de latere nummer twee, Martin 

Kurvink. Daarna tegen een ge-
vaarlijke speler. Jan van Hou-
tum had nl. de hoogste serie (51) 
van deze finale laten noteren. 
Maar het “wingevoel” had me te 
pakken en ik ging uit in 16 beur-
ten. Dat begon er op te lijken. 
Die hatelijke 8e plaats was inge-
ruild voor de 6e.  
 
De derde dag startte ik tegen de 
nummer 5 van dat moment. He-
laas voor Rene Broers wisselden 
wij van plaats want wederom 
zag ik kans de partij in 16 beur-
ten uit te maken. Er was zicht 
op plaats vier maar dan moest 

Jacob Hofsteenge verliezen en ik winnen. En zo 
geschiedde na een moeizame partij tegen Nico 
van Leeuwen.  
 
Spannende partijen, mooi biljart 
(toernooimoyenne 3.8), uitstekend materiaal, 
een prima organisatie, goed gastheerschap, uit-
stekende arbitrage en een sportieve en ont-
spannen, bijna gemoedelijke (Brabantse??) 
sfeer maakten deze finale voor mij tot een 
feestje.  
  
Vierde op een Nederlands kampioenschap. 
Leuk! Een ervaring rijker. Geweldig! 
 

Hans Beekes 
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Sortie Solutions heet u 
hartelijk welkom in de 
wereld van de energie-
voorziening. 
Wij zijn adviseurs van 
het Midden- en Klein 
Bedrijf (MKB) maar 
ook van particulieren.  
 
Bent u benieuwd of u 
kunt besparen op uw 
energielasten? Wij zoe-

ken het graag en koste-
loos voor u uit!  
 
Wanneer u als lid van 
uw eigen sportclub 
overstapt naar een an-
dere energiemaat-
schappij met de service 
van Sortie Solutions, 
doneren wij  
 
 
 

Zuidstraat 75
1781 BV Den Helder 0223-615773

wandbekleding   verf    zonwering   kurk    parket  

Daar krijgt u
een kleur van
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C.S.J.V. Turnlust gym  contributie NL70RABO01431.98.246
  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
Dhr. H. de Wit, van Foreestweg 113 1787 BH Julianadorp          
E-mail: zijvandewit@gmail.com 

Contributie : 

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk     

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Amanda Vink, Robin Stoffer 

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Janny en Ton Bosma 

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

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

19.30 - 21.00 Rhönrad turnen gevorderden Janny en Ton Bosma 

Woensdag  08.30 - 09.30 Conditietraining dames Janny Bosma 

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

15.00-16.00 Kleuters  Brenda Bosma 

16.00 - 17.00 Meisjes   6 - 9 jaar Amanda Vink  

17.00 – 18.00 Meisjes vanaf 10 jaar Amanda Vink  

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining dames Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donder-
dag       

16.00 - 17.00 Kleuters   Jolande van den Berg 

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

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

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

Agenda Gym activiteit 

11 maart Districtswedstrijden rhönrad Sportlaan 

22 april 2e verenigingswedstrijd 

13 mei Springmiddag 

20 mei Onderlinge wedstrijden rhönrad 

10 juni NK rhönrad  

24 juni Finale verenigingswedstrijd 

15 juni seizoensafsluiting  

Gymnastiek t/m 15 jaar  € 9,00 
Ouder- en kindgym  €12,50 
Gymnastiek vanaf 16 jaar  €11,00   
Extra activiteit (per uur)  € 7,50 
Inschrijfgeld    € 5,00 

Twee leden per gezin betalen de volle contributie. Elk volgend gezinslid betaalt de halve contributie. Bij 
het vaststellen van de reductie wordt uitgegaan van de volgorde in leeftijd van oud naar jong.  

Ingaande seizoen 2016-2017!!!! 
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel  Kruiszwin 1305          1788 LK         Julianadorp tel: 0223-753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols  Lijsterbesstraat 1 1783 HT Den Helder tel: 0223-628909  
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer Boterzwin 3317 1788WG Den Helder tel: 0223-641299 
Penningmeester  Mw. I vd Hert Steengracht 27 1781 RT  Den Helder tel: 0223-618691 

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

 Voorzitter;        Dhr. H. Sandbrink.                 Het Arsenaal 18 1781 XP      Den Helder  tel: 0223-533363 
Secretaris:             Mw. D. Sinke-Schoen             Ooievaarstraat 55 1781 VK      Den Helder      tel: 0223-684444 
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         Boterzwin 4221 1788 WT    Julianadorp       tel: 0223-642239 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandagavond volwassenen : 20.30 uur – 22.00 uur 
Dinsdagavond volwassenen : 20.30 uur – 22.30 uur 
Woensdagmorgen volwassenen :  11.00 uur –  12.30 uur 
Vrijdagmorgen volwassenen : 09.45 uur – 11.15   uur 
Vrijdagavond volwassenen : 20.00 uur – 21.30 uur 
 
Contributie € 8,50 per maand over te maken op NL67RABO01431.98.300 t.n.v. penningmeester CSAV 
”Turnlust” – Badminton DH Boterzwin 4221 1788 WT Den Helder. o.v.v. contributie “periode”. 

Ingaande seizoen 2016-2017 

 

Wnd Voorzitter:   Mw. J. A.G. Bosma Andromeda 81  1785 DS Den Helder  tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. J van Orselen Violenstraat 81 1782 KB  Den Helder   tel: 0223-623899 

Secretaris:  Mw. J v.d. Berg Koggeschip 122 1784 SL   Den Helder    tel: 0223-633126    

Lestijden: zie elders dit blad 

Voorzitter:    Mw. J.A.G. Bosma      Andromeda 81        1784 DS De Helder tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         Boterzwin 4221     1788 WT    Julianadorp     tel: 0223-642239 

Secretaris:  Mw. T. Bakker       Waalstraat 38         1784VW    Den Helder    tel: 0223-620486 

Lestijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Dinsdagmorgen  10.00-11.00 uur    Beweeglessen 60+      
Dinsdagmiddag  13.30-14.30 uur    Beweeglessen 60+      
Woensdagmiddag  13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+      
Vrijdagmiddag  13.00-14.00 uur    Beweeglessen 60+     
Donderdagmorgen 10.00-11.00 uur     Rollatorgym 
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Voorzitter Mw. W Sperling  GP Blankmanstraat 264   1785 CM   Den Helder  tel:0223-634842 
Secretaris  vacant 
Penningm. Dhr. H.J.Tamboer  Sth.WillemVstr.18     1785 JA  Den Helder   tel:  0223-632242 
Bestuurslid Mw. I.A.Vietje  Barkstraat 14            1782 BH  Den Helder tel:  0223-633522 
Bestuurslid Dhr. W. van de Bosch Landbouwstraat 352   1787 AT        Julianadorp   tel: 0223-757550 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”: 
Afdeling maandag van 13.45 – 16.15 uur    
Afdeling vrijdag    van 13.45 – 16.15 uur 
Contributie € 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 

wnd.  Voorzitter: Mw. J. A.G. Bosma  Andromeda 81  1785 DS Den Helder  tel: 0223-625751 
 Secretaris:          vacant 
Penningmeester:      Mw. M.A.E. Wildenburg      Boterzwin 4221   1788 WT     Julianadorp       tel: 0223-642239
   

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Donderdag:  14.00 - 17.00 uur  
Contributie € 6,00 per maand over te maken op NL17RABO01431.98.327 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” –  
Sjoelen  o.v.v. penningmeester      

Voorzitter:         Dhr R. Slikker       Korvetstraat 1   1784 MP Den Helder     tel: 0223-644007 
Secretaris:          Dhr. T. Bosma      Andromeda 81     1785 MP Den Helder     tel: 0223-625751 
Penningmeester:    Dhr A. Ernens      Andromeda 80 1785DS Den Helder   tel: 0223-521959 
 
Theorieavond in het Sport– en Zalencentrum “De Draaikolk”:  
laatste woensdag van de maand 19.30– 22.00 uur.  Praktijkmiddag in overleg. 
Contributie: €5,00 per maand over te maken op NL28 RABO0303.097.876  t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Focus  
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Den Helder zien door de zoeker van een foto-
toestel is een belevenis! Vele Nederlanders vin-
den onze stad maar saai en lelijk. Niets is min-
der waar. In ons Nieuwediep wemelt het van 
mooie plekjes. Als je het maar wilt zien! Pak 
eens je fototoestel mee op pad. Je loopt dan al 
een stuk rustiger en kijkt dan om je heen naar 
de omgeving. Dan ontdek je pas hoe mooi het 
hier is. Natuur en geschiedenis lopen dan door 
elkaar heen. Dit kan je zien als je naar Fort 
Kijkduin gaat. Het oude fort in de duinen en 
aan zee. Een prachtige locatie voor mooie 
plaatjes. Dit hebben verschillende leden van 
onze club ervaren. 
De opnames worden op de volgende theorie-
avond positief becommentarieerd door de an-
dere leden. Hierdoor leren we veel van elkaar. 
Heb je , als lezer, een fototoestel en wil je die 
beter leren kennen, kom dan een avond langs. 
Als je dan de smaak te pakken hebt en je wilt 
jouw beelden met andere mensen delen, dan is 
er de mogelijkheid dat je je aansluit bij onze 
enthousiaste club! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Twee keer per jaar wordt er een keuze gemaakt  
van de 6 mooiste opnamen. Deze komen dan 
een jaar in  De Draaikolk te hangen. De afgelo-
pen theorie avond hebben we weer een keuze 
gemaakt. 
Hier zijn de resultaten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Wil je meer 
uit je foto-
toestel halen 
kom gerust langs op de laatste woensdag avond 
van de maand om 19.30 uur in De Draaikolk.  
Ook kan je bellen naar René Slikker 644007. 

Ton Bosma 
 
 
 
 

Foto: Ed Zieren 

Foto:  
Trudy Scheffer 

Foto:  
Jan Putters 

Foto:  
Jolande Seinen 

Foto:  
René Slikker 

Foto:  
Ton Bosma 

Jury: Truus van der Molen en Henny Sandbrink  
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Vitaal en Fit bestaat bijna 1 jaar!  
En hoe! 
Er worden heel wat zweetdruppels verloren  
tijdens de lessen. 
 
Met veel plezier komen de leden naar hun les in 
De Draaikolk. Daar staat dan òf Linda òf Janny 
klaar met een leuk gevarieerd programma vol 
sport en spel. Dat geeft veel plezier en gezellig-
heid. En er ontstaan vriendschappen.  
 
Inmiddels zijn er 4 lesuren met beweeglessen 
voor ouderen en 1 les rollatorgroep. De lestijden 
staan elders in dit blad. 
 
Op 2 maart wordt voor het eerst een ledenver-
gadering gehouden van onze afdeling. 
Het bestuur is heel benieuwd hoe de opkomst 
zal zijn. En er is een secretaris gevonden: Tiny 
Bakker, lid op de dinsdagmorgen. We zijn heel 
blij met haar toezegging en wensen haar veel 
succes. 

Op 4 april wordt er een 2e fitheidstest georgani-
seerd. Alle leden van Vitaal en Fit worden daar-
voor uitgenodigd. Zij kunnen daar te weten ko-
men of ze fitter zijn geworden, na een jaar spor-
ten, òf dat ze nog even moeten doortrainen. 

Janny Bosma 
 
 

Dames, heren, 

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

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

Maar omdat u via de Turnlustpagina op Sponsorkliks naar de webwinkel bent gegaan ontvangt 
Turnlust een stukje provisie van de webwinkel omdat u via de Turnlustpagina  bij de webwinkel is 
gekomen. 
Op deze manier werken veel van de inernetpagina's als independer, kieskeurig etc. Nu is er dus ook 
een speciaal voor sportverenigingen. 
Zet de onderstaande pagina in uw favorieten en telkens als u naar uw webwinkel gaat, doe dat dan 
via deze pagina.  De link: SponsorKliks | Gratis sponsoren!  
 

 

(Vervolg op pagina 28) 
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Er zijn heel veel internetwinkels die meedoen, maar helaas niet allemaal.  

Kijkt u maar eens op de sponsorkliks pagina of zoek eens naar 
uw favoriete webwinkel.  Bestelt u een pizza of een tafeltje in 
een restaurant ook dit soort websites doen mee. Net als tele-
foonmaatschappijen, energieleveranciers etc  

 

Het allerbelangrijkste wat u moet doen: 
Vertel het verder, app of mail het naar uw kinderen, kleinkin-
deren, vrienden, kennissen, buren. Het maakt niet uit waar ze 
wonen, de link werkt voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn en 
ook voor hen is het 100% gratis. 

Achteraf kan niets gecorrigeerd worden, bestelt u zonder dat u via sponsorkliks op de website bent 
gekomen dan kan daar niets meer aan veranderd worden en ontvangt Turnlust niets. 
 
Ga dus nooit meer rechtstreeks naar uw webwinkel, maar via Sponsorkliks en zorg dat u 
Turnlust steunt.                                                                                                                         Groet, Henny 

(Vervolg van pagina 27) 

Toen we een maand geleden met de voorberei-
dingsgroep plannen aan het maken waren voor 

de Sportieve 
Carnaval, 
hadden we 
nooit kunnen 
bedenken dat 
dit zo’n schot 
in de roos 
zou zijn. Bin-
nen een week 

na de uitnodiging voor het feest hadden zich al 
40 kinderen opgegeven, maar dat we 3 dagen 
van tevoren de aanmelding moesten sluiten 
hadden we nooit bedacht. Het maximum van 
80 kinderen was bereikt! Dus snel gemeld op 
facebook.  Na  de sluiting hebben we nog  een 

dertigtal kinderen moeten teleurstellen. 
Op 20 februari was het een drukte van belang 
bij de inschrijftafel. Nog verschillende laatko-
mers werden in de 
wacht gezet, ande-
ren gingen teleurge-
steld naar huis terug. 
De deelnemers kre-
gen een diploma en 
om 14.00 uur kon 
het feest beginnen! 
Prachtig uitgedoste 
kinderen werden in 
4 groepen verdeeld 
en door de leiding 
naar het onderdeel 
gebracht. Er waren 
er vier: werpen, rol-
len, klimmen en springen. Na een kwartier in-
tensief  sporten was er moment van rust onder 
het genot van een appel of een peer. Dit fruit 
was gesponsord door Kat AH supermarkt uit de 
Schooten.  
Na deze pauze gingen de carnavalsvierders  

(Vervolg op pagina 29) 
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naar het volgende onderdeel. Tijdens het 
sporten was er gelegenheid om hun dorst 
te lessen, met heerlijk koud water. Drup-
pie, de mascotte van “drinkwater is cool” 
was er ook. 
Om 16.00 uur was het carnavalsfeest afge-
lopen. 
De kinderen hadden een TOP middag, die 
met een polonaise werd beëindigd. Vele 
complimenten werden door ouders uitge-
deeld aan de vrolijk uitgedoste leiding en 
organisatie. 
Wij zijn erg blij met de vele vrijwilligers 
die van deze middag een feest maakten. 
Dank jullie wel!! 
                             Ton en Janny Bosma 
De foto’s staan op de website: 
 www.turnlust.com  

 (Vervolg van pagina 28) 

Foto’s Gerrit Winkelman 
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