2

jaargang

15 nr.5 juli 2017

De “voorzomer” heeft al zulke hoge temperaturen gehad, dat je mag hopen dat het in de echte
zomer niet nog warmer wordt. Voorlopig is het wat meer een echte Hollandse zomer. Heerlijk
om buiten te zijn!
Het seizoen 2016-2017 is bijna ten einde. De competities zijn gespeeld en de kampioenschappen
zijn geweest. En er zijn weer diverse successen geweest bij de verschillende afdelingen. Fijn dat
training ervoor zorgt dat je succes kunt hebben.
Sponsorkliks
Als u van plan bent om nog iets aan te schaffen voor de zomervakantie, of een verzekering af te
sluiten, doe dat dan via Sponsorkliks.nl
Als u aankopen via Sponsorkliks.nl op de gewone website van uw webwinkel doet, sponsort u
gratis Turnlust. De webwinkel maakt geld over naar de vereniging!
Doen!!
Grote Club Actie
Vanaf 16 september kunt u weer loten kopen van de Grote Club Actie. Het is voor onze vereniging een belangrijke bron van inkomsten, dus ik hoop dat u allemaal weer een of meer loten zult
kopen.
Doen!!
Vakantie-activiteiten
De ouderensport afdeling Vitaal en Fit gaat door met bewegen in de zomervakantie!
Alle leden van Turnlust zijn welkom om mee te doen op de dinsdagochtend van 9.30-10.30 uur òf
10.30-11.30 uur. En neem vooral mensen mee die nog geen lid zijn van Turnlust!
Ook de rollator-gymmers gaan door. Zij gaan van 25 juli t/m 8 augustus naar de dinsdagmiddag
van 13.30-14.30 uur.
De afdeling badminton sport ook door in de zomervakantie. Op de dinsdagavonden 25 juli, 1
augustus en 29 augustus is De Draaikolk open om een shuttle te slaan.
Maak er gebruik van!!
Doen!!
Ik wens u allen een fijne vakantieperiode. Wat u ook gaat doen, geniet ervan!
Velen van ons steken een kaarsje aan in een kerk of kathedraal op de vakantiebestemming.
Laat dit gedicht een inspiratie zijn:
Heer,
Laat deze brandende kaars een
LICHT zijn,
waarmee u mij zicht geeft
op mijn keuzen en problemen.
Laat hij een VUUR zijn,
waarmee u in mij verbrandt
alle egoïsme, hoogmoed en onoprechtheid.

Vriendelijke groeten
Janny Bosma
Algemeen Voorzitter

Laat hij een VLAM zijn,
waarmee u mijn hart verwarmt
en aanzet lief te hebben.
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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: 0223-625751
tel: 0223-630322
tel: 0223-644007

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: 0223-533363
tel: 0223-621945
tel: 0223-642724

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

tel: 0223-628656

Inhoud:
3 Voorwoord Voorzitter
4 Colofon
5 Springfestival
6 Rhönradturnen
Avond4daagse
7 Diplomagym
8 Wedstrijd PP-Turnlust
10 Grote Club Actie
11 Badminton Duetten
Rabofietstocht
12 Leiderscursus
Avond4daagse
SponsorKliks
Natuurwandelen
13 Koersbal
Fotoclub
14 Gedachtegoed
15 Vitaal en Fit
16 Geslaagd Gymnastiek
17 Lesrooster gymnastiek
18 Reclame
19 De afdelingen

Janny Bosma
Ton Bosma
Lobke Florussen
Jolande van den Berg
Els Schram
Kim van den Berg
Helma Winkelman
Henny Sandbrink
Henny Sandbrink
Jolande van den Berg
Henny Sandbrink
Henny Sandbrink
Henny Sandbrink
Ida Vietje
Ton Bosma
Janny Bosma
Cynthia van Heeren

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 16 september 2017
Graag digitaal per e-mail: bosma.t@quicknet.nl
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Kinderen houden van bewegen! Dat kon je zien
tijdens het springfestival op zaterdag 13 mei in
De Draaikolk. Nadat het bekend was dat de afdeling Gymnastiek weer een activiteit had,
stroomden de aanmeldingen via de mail binnen.
Liefst 45 kinderen vanaf 6 jaar begonnen om
14.00 uur aan het springavontuur.
De leiding van de gym had weer 4 uitdagende
springsituaties in de zaal neergezet.
De kinderen kregen bij het aanmelden hun diploma mee de zaal in. Hieraan konden ze zien
bij welke springbaan ze
moesten beginnen.

een rustpauze en de
kinderen werden verrast met een stukje appel. Daar zeiden ze nee
tegen.
Na de noodzakelijke
rust gingen ze naar de
volgende springbaan.
Toen alle rondes waren
geweest en alle appels
op waren, mochten de
springers nog even kiezen om hun laatste
energie te gebruiken.
Om 16.00 uur was het
springfestival afgelopen.
Wat hebben we genoten van de blije koppies
van de kinderen. Dit evenement was weer een
succes!!
Zonder de hulp van vele vrijwilligers was dit niet
mogelijk geweest. Hartelijk dank.
Ton Bosma

Alle deelnemers werden verwelkomd door de voorzitter
en de bekende Druppie het
symbool van drinkwater.
Na het startsein begonnen
ze enthousiast aan het werk.
De wangen werden snel
rood van de inspanning. Gelukkig konden
ze volop water krijgen. Na een kwartier was

Foto’s Gerrit Winkelman
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NK Rhönradturnen
Op zaterdag 10 juni waren de Nederlandse
Kampioenschappen Rhönradturnen van de
KNGU. Dit jaar was het in het verre Krimpen
aan de Lek. Onze rhönradgroep had een deelnemer in niveau 4. Dit was Dewi Lamsfus. Ze
had zich geplaatst tijdens de voorronde op 14
januari in Purmerend en de Districtskampioenschappen op 11 maart in onze eigen Sporthal
Sportlaan.
Het was een vroegertje voor de deelnemers en
juryleden uit Den Helder. Om 9.00 uur moesten we aanwezig zijn voor het inturnen en de
juryvergadering.
Dewi moest drie onderdelen doen: het spiralen,
rechtuit en springen . Tijdens het inturnen liep
alles op rolletjes. Een goed begin voor een goede wedstrijd.
Ze begon met de springen. Met een prachtig
uitgevoerde sprong behaalde ze de hoogste score van haar categorie. Ze werd beloond met 7.75
In de volgende ronde was het rechtuit aan de
beurt. Ze turnde een solide oefening, welke
werd gewaardeerd met 6.9 pnt. Dit was de de

tweede score. Tijdens haar favoriete onderdeel
spiralen liep het niet zo goed. Door een misser
in de kleine spiraal miste ze het kampioenschap. Ze scoorde 5.7 pnt. Jammer!!
Gelukkig viel ze wel in de prijzen. Ze werd 3e.
Hierop zijn de trainers erg trots!!
Ton Bosma

Les van Juf Lobke

Voor de Rhönradgroep van de dinsdag hebben
we iedere week een ander lid van de week.
De opdracht is om een leuke warming up te bedenken en te geven voor de andere kinderen.
We hebben al verschillende ideeën gezien zoals
trampoline springen en leuke spellen .
Nu alle leden zijn geweest is het 2de diploma
uitgereikt
Alle leden van harte gefeliciteerd met jullie diploma!
Lobke Florussen

AVONDVIERDAAGSE
Dit jaar heeft CSAV Turnlust met
16 kinderen deelgenomen aan de
avondvierdaagse.
alle avonden hadden we heerlijk
wandelweer .
De eerste avond liep de route door
de stad en was het wennen aan
elkaar maar al snel was het een
gezellige boel en zongen we er gezellig oplos.
De tweede avond ging de route

richting de Schooten. De
avond verliep soepel en
bij de brandweer werden
we getrakteerd op het geluid van de sirenes. Voor
we het wisten waren we
weer bij de Draaikolk.
Ook op de derde avond
de kinderen bleven enthousiast en de route ging
door nieuw Den Helder.
(Vervolg op pagina 7)
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bloemetje of iets anders aanboden. Bij terugHet was een warme dag, maar gelukkig hadden komst bij de Draaikolk waren alle kinderen verde meeste kinderen genoeg versnaperingen
wend en had iedereen de medaille dik verdiend.
meegenomen en ook deze avond werd er onver- Als grote verassing bleken we een tweede plek
moeibaar gezongen en zonder mopperen gete hebben behaald als vereniging lopers 5 KM
wandeld.
Als leiding kijken wij dan ook terug op vier geTot slot de laatste en voor vele de belangrijkste zellige avonden met heerlijk wandelweer en
avond “ de inveel gezelligheid. Ook willen we de ouders en
tocht”. Het was
bekenden bedanken voor alle support en leklekker druk en ge- kers als ijsjes, snoepjes, suikerspin en fruit. Hozellig langs de rou- pelijk tot ziens bij de avondvierdaags in 2018 en
te met alle ouders, gaan we wellicht dan van start met een grotere
familie en bekengroep.
den, waarvan velen
Jolande van den Berg
aan de wandelaars
een
(Vervolg van pagina 6)

Diplomagym
Zaterdag 24 juni kwamen ouders, grootouders
en andere belangstellenden naar De Draaikolk
om te kijken naar
de jongste leden
van 2 tot 6 jaar
(ouder- en kindgym en kleuters).
Met springen op
de trampoline,
klimmen en klauteren, rollen,
schommelen en
zwaaien in de ringen, je evenwicht
bewaren op de
balk of gooien en
mikken hebben

ze aan het enthousiaste publiek laten zien wat
zoal in de lessen wordt gedaan en wat ze zelfstandig kunnen.
Met heel veel plezier is als afsluiting het spel
met de parachute gespeeld. Hierna kregen alle
(Vervolg op pagina 8)
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(Vervolg van pagina 7)

kinderen hun diploma uitgereikt door juf Jolande, juf Brenda en juf Els.
Els Schram

Foto’s Ron van den Berg

Vriendschappelijke wedstrijden
met ProPatria
Op zaterdag 24 juni was
het zover de 3de onderlinge wedstrijd van gymnastiek.
Tevens was dit de 1ste
vriendschappelijke wedstrijd tussen Propatria en
CSAV Turnlust.
Bij deze wedstrijd was er
de kans voor een aantal
deelnemers om een medaille te winnen. Niet
alleen op deze dag zelf,
maar ook de jongens en
meisjes die aan 3 wedstrijden hebben meegedaan.

Ook was er een strijd over wie er clubkampioen
zou worden! Deze winnaar mag de clubbeker
een jaar thuis hebben staan.
Tijdens de wedstrijd hebben we met veel bewondering gekeken naar de oefeningen van de
twee verenigingen.
Terwijl de telcommissie druk bezig was om alle
cijfers in te voeren werd er een show gegeven
door de rhönradgroep, Iedereen heeft er met vol
bewondering naar gekeken.
Na de demonstratie was de prijsuitreiking.
Toen werd er bekend gemaakt welke kinderen
er in de prijzen waren gevallen.
De uitslag van de deelnemers van Turnlust waren:
(Vervolg op pagina 9)
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Vriendschappelijke wedstrijd Turnlust/PP
5-6 jarigen:
Serayda de Putter
Yara Huisman
Norafien Dee
7 jarigen:
Wies Jansen
Edie Meesters
Djenna Lind
8/9 jarigen:
Errin Muskee
Lynn van Veldhoven
Ashley Ran
10+:
Feline Brouwer
Sofie Burggraaff
Karlijn Bruin
Jongens:
Bart van Vliet
Noa Wanders

deelneemster ProPatria

deelneemster Turnlust

onze toekomst

Uitslag competitie Turnlust 2016-2017
5/6 jaar:
Norafien Dee
Jamie van Soelen
7 jaar:
Lynn Haaima
Femke Molenhuis
Liz Joldersma
8/9 jaar:
Amy Haaima
Raphaela Alting
Nelleke Hickman
10+:
Imke Laufenberg
Tessa Buurman
Chaila Eijkenboom

Wisselbeker is gewonnen door:
Imke Laufenberg
Kim van den Berg

(Vervolg op pagina 10)
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meisjes 5/6 jaar

Prijswinnaars competitie

meisjes 7 jaar

meisjes 10+

Foto’s Ron van den Berg

Grote Clubactie 2017
Op zaterdag 16 september start de landelijke verkoop van de loten voor de Grote
Clubactie. Net als voorgaande jaren krijgen de jeugdleden van CSAV Turnlust van de
gymnastiek een eigen inschrijfboekje waarin de verkochte loten kunnen worden genoteerd. Dit gebeurt via een eenmalige machtiging. Een bijkomend voordeel is dat
leden daarna de papieren loten niet meer hoeven af te leveren.
Alle jeugdleden weer kans op een prijs. Dit is
afhankelijk van het aantal loten dat je hebt verkocht. Vanaf 10 verkochte loten heb je al een
kadobon verdiend! Voor elk jeugdlid is een eigen inschrijfboekje beschikbaar. Tijdens de training/les in de week van 11 tot en met 15 september ontvangen de jeugdleden de inschrijfboekjes.
De leden van de afdelingen badminton, biljarten, koersbal, sjoelen, vitaal en fit en
Turnlustfocus maken weer gebruik van de inmiddels bekende intekenlijsten.
De trekking vindt dit jaar plaats op woensdag 13 december.
Alvast een fijne vakantie en daarna rekenen we weer op jullie allemaal!!
Helma Winkelman
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Duetten bij de afdeling Badminton
De voorbereiding is in volle gang want vrij kort
na de zomerstop is er het Duetten bij de afdeling
badminton. Op zaterdag 23 september wordt
het duetten koppeltoernooi gehouden waarbij
een lid met een introducee, samen als
badmintonkoppel, een toernooi speelt. Om de
introducee alvast wat te laten wennen mag hij of
zij in september voorafgaand aan het toernooi 3
keer meespelen tijdens een regulier badminton
moment. Wel zijn er beperkende voorwaarden
voor de introducee. Zo moet hij of zij ouder zijn
dan 18 jaar en mag géén lid zijn van een (andere)
badmintonvereniging.
Het belooft weer een gezellige middag te
worden!
Henny Sandbrink

RaboFietsSponsor tocht
Op zaterdag 10 juni hebben we weer deelgenomen aan de RaboFietsSponsor tocht. Met dit jaar
zelfs 10 fietsers hebben we in 2 groepen de
“barre” tocht van maar liefst 41km volbracht. En
daarbij zowel voor de vereniging als voor de
Stichting 200 euro sponsorgeld verdiend.

drukken, tenslotte was er voor de minder geoefenden een beetje trapondersteuning beschikbaar.
De Rabobank heeft aangegeven dat het dit jaar
voor het laatst was in deze vorm. Laten we hopen dat we ook volgend jaar weer op een relatief
eenvoudige wijze wat sponsorgeld kunnen opstrijken voor de club en de Stichting.

Vanaf het
schapendijkje
in Den Helder zijn Margret, Dineke,
Adrie en
Wabe gestart
terwijl op
hetzelfde moment in Julianadorp bij JVC Marjolein, Hinke, Jeroen, Gerrit,
Johan en Henny aan hun tocht begonnen.
Dit jaar hadden we weer lekker weer en een
heerlijke temperatuur om te fietsen. Wel was er
een straf windje maar dat mocht de pret niet
11
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Avondvierdaagse
De week van de avondvierdaagse is een drukke
week in en rond De Draaikolk. Velen zijn daarbij
in touw om De Draaikolk van haar beste kant te
laten zien. Maar het is ook een week waarin we
wat “extra” kunnen verdienen als Draaikolk zoals
met bijvoorbeeld de verkoop van suikerspinnen
buiten. Ook dit jaar was er weer een mooi
resultaat. Melanie en Robin hebben samen bijna
400 suikerspinnen verkocht en dat is een mooie
prestatie.
Henny Sandbrink

Sponsorkliks
Steeds meer van onze leden denken aan deze
wijze van sponsoren bij hun internet aankopen.
Zelfs als u een pizza bestelt kan dat de vereniging een bijdrage opleveren.
Zorg dat de webpagina van sponsorkliks bij uw
favorieten staat.
Henny Sandbrink

Boekt u binnenkort uw vakantie of een hotelnachtje via internet, denk dan aan het gratis
sponsoren van Turnlust! Ook als u een nieuw
energiecontract afsluit of een telefoon
(abonnement) koopt kan dit voor Turnlust geld
opleveren. Het is een kleine moeite en het kost
U niets.

Gezond Natuur Wandelen
Misschien heeft u er iets over gelezen in de
krant, na de zomer wil Landschap NoordHolland in samenwerking met de provincie en
andere partners ook in Den Helder Gezond Natuur Wandelen opstarten.
Om dit project te starten zoeken zij vrijwilligers
die een groep kunnen en willen begeleiden. Per
groep zijn ten minste 2 vrijwilligers nodig.
Vrijwilligers kunnen zich o.a. aanmelden via de
website, daar kunt u ook aanvullende informatie
vinden. www.gezondnatuurwandelen.nl
Vrijwilligers kunnen een dagcursus bij de wandelbond volgen en eventueel een EHBO cursus
als voorbereiding op de begeleiding van de
groep.
Henny Sandbrink
12
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koersbal
Krijg je een mailtje van de redacteur ,dat de
laatste scala van dit seizoen al weer moet verschijnen
Of je nog iets hebt te melden voor onze club
blad
Nou ja dat is wel een beetje moeilijk
Want als je een afdeling hebt ,waar alles rustig
voort kabbelt is er niet veel te schrijven.
Onze leden komen op de speeldagen ,om even
alles lekker opzij te zetten.
Er wordt behoorlijk wat afgekletst en tussen
door lekker koersbal.
Als ik dit schrijf dan is de competitie nog niet
afgelopen.
Maar we gaan eerst met vakantie!

maandag
De laatste speelmiddag
17 juli
De eerste speelmiddag
4 september
vrijdag
De laatste speelmiddag
21 juli
De eerste speelmiddag
8 september
En na de vakantie hebben wij nog een druk programma.
Op 10 oktober hebben wij de club kampioenschap.
Daarna op 17 oktober ontvangen wij koersbalvereniging De Breezanders .
Het hoogtepunt is op 10 november. Dan vieren
wij ons 20 jarige bestaan!
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.
En ik dat wij elkaar weer in goede gezondheid
terug mogen zien.
Ida Vietje

Er is nooit wat te doen in Den Helder hoor je
regelmatig van mensen uit het land. Niets is
minder waar! We hebben allemaal kunnen genieten van Sail. Een pracht maritiem feest met
een bezoekers aantal van 350.000 mensen uit
het hele land.. Het was ook een paradijs voor de
fotografen onder ons.
Onze leden van Turnlustfocus hebben naar
hartenlust de mooiste plaatjes kunnen schieten. De resultaten hebben met elkaar op de
clubavond uitgebreid bekeken.
Hiervan ziet u enkele resultaten.

Gerrit Winkelman

Ton Bosma

Ed Zieren

Trudy Scheffer
(Vervolg op pagina 14)

Jan Putters
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We zitten niet stil, want op zaterdag 1 juli zijn
een 5-tal leden op excursie geweest naar de
vlindertuin “Vlinderado” in het Waarland.
Je komt dat in een tropische omgeving met vele
prachtig vlinders , bloemen en planten. Een lust
voor het oog. Vele plaatjes zijn dus geschoten.
Het was een leerzame middag met
goede resultaten.
We hebben elkaar
geholpen met de
instellingen van de
fototoestellen en
elkaar gewezen op
leuke plaatjes.

Krijg je door het
zien van deze beelden zin om lid te
worden van onze
fotoclub!
Schroom niet en
kom op elke
woensdag van de maand om 19.30 uur naar de
Draaikolk of bel René Slikker 0223-644007. Iedereen met een fototoestel is welkom.
Ton Bosma

Een waterdrager vervoerde twee kruiken welke
op een stuk hout over zijn schouders hingen.
Maar één van de twee had een barst. Terwijl de
ene kruik al het water in zich hield van de bron
tot in het dorp, verloor de andere onderweg altijd de helft van haar inhoud. Dit duurde ongeveer twee jaar en de drager leverde dus tijdens
zijn reizen slechts anderhalve kruik water in
plaats van twee.

is.
Dan zegt de kruikendrager tegen de
kruik : “Heb je gezien hoeveel mooie bloemen er
langs jouw kant waren, en bijna geen langs de
andere kant ? Ik heb altijd al geweten dat je water verloor, maar ik kon er voordeel mee doen.
Langs jouw kant heb ik bloemen gezaaid, en jij
hebt ze tijdens de rit water gegeven. Zonder jou
had ik nooit zulke mooie bloemen gehad.”
Moraal van het verhaal :
Wij hebben allemaal barsten, letsels, onvolmaaktheden. Wij zijn
allen zoals beschadigde kruik.
Sommigen onder
ons zijn verminderd door de ouderdom, anderen
schitteren niet in
hun sport of door
hun intelligentie,
weer anderen zijn
te klein, te groot,
te dik, te mager, maar het zijn juist deze onvolmaaktheden die onze levens rijk en interessant
maken.
We moeten de anderen nemen zoals ze zijn
en zien wat er goed is in hen.

De perfecte kruik was trots want zij deed haar
job zonder te falen. Maar de beschadigde kruik
was depressief want zij wist dat zij maar de helft
deed van wat er van haar verwacht werd. Op
een dag zei ze tegen de kruikendrager toen hij
haar vulde aan de bron : “Ik voel me schuldig, ik
wil me verontschuldigen.
“Waarom ?” vroeg de kruikendrager haar. “Ik
kan maar de helft van mijn water leveren omwille van die barst waardoor de andere helft verloren gaat. Jij doet zoveel moeite, maar door
mijn fout kan je maar de helft leveren van wat er
van jou verwacht wordt.”
De kruikendrager raakte hierdoor ontroerd en
antwoordt : “Denk er niet meer aan en terwijl
we naar huis gaan, kijk eens naar de mooie bloemen die langs de weg groeien.”
Onderweg ziet de oude kruik heel vele mooie
bloemen die schitteren in de zon, en dat maakt
haar blij, toch voelt zij zich nog steeds schuldig
omdat ze weer de helft van haar lading verloren
14
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Vitaal en Fit de vakantie door!!
De afdeling Vitaal en Fit gaat in de zomervakantie door met de bewegingslessen.
Niet alle uren, maar alleen op de dinsdagmorgen.
Van dinsdag 25 juli t/m dinsdag 29 augustus zullen Janny en Linda de lessen verzorgen.
De verwachting is dat er veel leden door willen
sporten in de zomer, dus hebben we 2 lesuren
besproken in De Draaikolk.
Dinsdag 09.30 – 10.30 uur
Dinsdag 10.30 – 11.30 uur
Voor de leden van Turnlust is deelname gratis.
Neem je een vriend of vriendin mee, dan betaalt
die slechts € 3,00 per keer.

ook gratis. Introducées zijn van harte welkom
om mee te doen. Zij betalen € 3,00 per keer.
Na afloop van elke les drinken we een kopje
koffie of thee, voor de gezelligheid.
Direct na de vakantie, op dinsdag 12 september,
organiseert Sportservice de eerste rollatorloop op
de atletiekbaan aan de Ruijghweg.
Een aantal leden van de rollatorgroep heeft zich
inmiddels opgegeven om dit evenement mee te
maken. We zijn nog bezig met een tenue om
duidelijk te maken dat zij van Turnlust zijn.
We hebben er zin in!!
Janny Bosma

Na afloop van elke les is er koffie/thee drinken
om na te praten over de les.
Vanaf 5 september zullen alle lessen weer op de
reguliere tijden worden gegeven.

Rollatorgroep
De rollatorgym gaan 3 weken door met hun bewegingslessen.
Op dinsdagmiddag , van 25 juli t/m 8 augustus, van 13.30 – 14.30 uur. Voor deze leden is het

Recreantenteam derde op nationaal.
Zo het seizoen is bijna te einde.
De laatste finales zijn gespeeld.
Het laatste toernooi was de marathon er werd
gespeeld vanaf 11.00 uur tot half zeven met als
winnaars Rinus Tuithof ,tweede Ilse Cornelissen
en derde Ed Cornelissen.
Het toernooi werd afgesloten met een heerlijke
nasihap van slagerij Jan Kater.

Nogmaals van
harte.
De inschrijvingen voor het
volgende seizoen zijn al
weer weg de
voorronden van de 5/6 klasse libre zijn al gespeeld.
De biljartclub wenst al de leden van Turnlust
een hele fijne zomer.
Ingrid van der Hert

Het recreantenteam Turnlust 7 heeft een mooi
resultaat gehaald op het nationaal ze werden
derde. Heel erg gefeliciteerd met deze hele
knappe prestatie.Het team bestond uit: Piet
Geertse, Rinus Tuithof, Coos Braam, Jan de wit,
Aad Noordover en Cees van Vliet.
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Op 25 juni hebben Jolande en Kim van den Berg,
Amanda Vink en Lobke Florussen examen gedaan
voor de opleiding tot gymnastiek leider niveau 3.
Op 1 herexamen na zijn ze allemaal geslaagd.
Brenda Bosma heeft het diploma kleuter leider
niveau 3 behaald. Zij heeft ook direct haar bevoegdheid verkregen voor het Nijntje beweegdiploma. Deze KSS opleidingen van de KNGU duren
anderhalf jaar.
De genoemde leidsters zijn al lange tijd actief bij
de vereniging als lid bij het turnen of rhönradturnen. Nu geven zij ook les aan jonge enthousiaste
kinderen in het diverse aanbod wat Turnlust heeft.
Kinderen vanaf 2 jaar kunnen al samen met een
volwassene op een ontspannen manier kennis maken met bewegen, waar de toestellen spelenderwijs worden gebruikt. Als ze ouder worden kunnen ze naar de kleutergym en vervolgens doorstromen naar regulier turnen of rhönradturnen.
Cynthia van Heeren

Diploma turnen
Een nieuwe activiteit bij de Rhönradgroep is
het diploma turnen. Dit idee is ontsproten, omdat de onderlinge wedstrijden niet waren door
gegaan. We wilden onze leden toch een goede
seizoen afsluiting geven.
Maandag 3 juli was het zover! De kinderen waren al vroeg in de avond om 18.00 uur in De
Draaikolk aanwezig. Velen hadden supporters
meegenomen.
Om 18.00 uur zaten de juryleden (Jolande van
den Berg, Eveline Jansen, Brenda Bosma, Ingrid

Meijerink, Janny en Ton Bosma) op hun plaats
bij het rechtuit turnen, spiralen en sprong.
Na het welkomstwoord van de voorzitter kon
het diplomaturnen van start gaan. Elke turnster
probeerde hun oefeningen op haar best uit te
voeren. Ze kregen van de jury het cijfer, welke
direct op het diploma werd geschreven.
Het was een heerlijke ontspannen avond, waarvan iedereen heeft genoten.
Ton Bosma

De eerste keer!!

Volgende keer beter
Foto’s Ellen Nieuwold
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Tijdens de les werden Janny en Ton Bosma in het zonnetje gezet door de geslaagde juffen.
Met een grote bos bloemen en enkele vloeibare versnaperingen werden ze bedankt voor de begeleiding gedurende hun opleiding tot gymnastiek leider.
Wij zijn ontzettend trots op onze “meiden” die ondanks
hun drukke (school)bestaan gedurende anderhalf jaar de
niveau 3 opleiding hebben gedaan.
Wij hebben jullie met veel plezier begeleid!
Proficiat!!!
Janny en Ton

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.

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder

Maandag

De Draaikolk

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 - 20.30 Rhönrad turnen gevorderden Janny en Ton Bosma
Woensdag

Vrijdag

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

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 Meisjes 9 en 10 jaar
19.00 - 20.00 Meisjes 11 jaar en ouder.

Jolande van den Berg
Jolande van den Berg

Agenda Gym

15 juni

activiteit

seizoensafsluiting
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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

Wie
komt hier
Adverteren?
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Voorzitter:
2e voorzitter
Secretaris :
Penningmeester

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

Kruiszwin 1305
Lijsterbesstraat 1
Boterzwin 3317
Steengracht 27

1788 LK
1783 HT
1788WG
1781 RT

Julianadorp
Den Helder
Den Helder
Den Helder

tel: 0223-753134
tel: 0223-628909
tel: 0223-641299
tel: 0223-618691

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

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

Het Arsenaal 18

1781 XP

De la Reystraat 8

1782RT Den Helder

Den Helder

tel: 0223-533363

tel: 0223-619838

Boterzwin 4221

1788 WT Julianadorp

tel: 642239

Speeldagen en tijden in het Sport-ven 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

1784 SL

Den Helder

tel: 0223-633126

Koggeschip 122

Lestijden: zie elders dit blad

Voorzitter:

Mw. J.A.G. Bosma

Andromeda 81

1784 DS

De Helder

Penningmeester:

Mw. M.A.E. Wildenburg

Boterzwin 4221

1788 WT Julianadorp

tel: 0223-642239

Secretaris:

Mw. T. Bakker

Waalstraat 38

1784VW

tel: 0223-620486

Den Helder

tel: 0223-625751

Lestijden in het Sport-ven 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:
Secretaris:
Penningmeester:

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

Andromeda 81
Boterzwin 4221

1785 DS
1788 WT

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

Mw. W. Sperling
Mw. J. van Dalen
Mw. D. Krijns
Dhr. H.J. Tamboer
Mw. I.A. Vietje
Dhr. W. van de Bosch

GP Blankmanstraat 264
Vinkenstraat 39
Dongestraat 36
Sth.WillemVstr.18
Barkstraat 14
Landbouwstraat 352

1785 CM
1781 ZJ
1784 XE
1785 JA
1782 BH
1787 AT

Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Julianadorp

tel:0223-634842
tel: 0223-860536
tel: 0223- 624565
tel: 0223-632242
tel: 0223-633522
tel: 0223-757550

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”:
Afdeling maandag van 13.45 – 16.15 uur
Afdeling vrijdag van 13.45 – 16.15 uur
Contributie € 6,50 per maand per persoon per afdeling en € 10,50 per persoon per 2 afdelingen Gelieve dit
automatisch over te maken op bankrekeningnummer NL51RABO01431.98.297 t.n.v. penningmeester
CSAV ”Turnlust” – afd.Koersbal, Den Helder o.v.v. contributie

Voorzitter:
Dhr R. Slikker
Secretaris:
Dhr. T. Bosma
Penningmeester: Dhr A. Ernens

Korvetstraat 1
Andromeda 81
Andromeda 80

1784 MP
1785 DS
1785 DS

Den Helder tel: 0223 -644007
Den Helder tel: 0223-625751
Den Helder tel: 0223-521959

Theorieavond in het Sport– en Zalencentrum “De Draaikolk”:
laatste woensdag van de maand 19.30– 22.00 uur. Praktijkmiddag in overleg.
Contributie: €5,00 per maand over te maken op NL28RABO0303097876 t.n.v. CSAV ”Turnlust” Turnlustfocus
o.o.v. penningmeester
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