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De maand juni heeft een heerlijk voorproefje van de zomer voor ons in petto gehad. Genieten van
het mooie weer en af en toe een beetje afkoelen. Ik teken ervoor deze zomer!
Langzamerhand gaar de vereniging in de vakantie-modus. De laatste competitiedagen, de laatste
lessen, nog één keer koffiedrinken of met de groep uit lunchen of zelfs een hele dag uit!
Het seizoen 2017-2018 is klaar!
De Draaikolk
De Draaikolk gaat 4 weken dicht om allerlei onderhoudswerkzaamheden te kunnen doen. Er zal
ook een groep vrijwilligers zich bezighouden met schoonmaak activiteiten. Allemaal om De Draaikolk klaar te maken voor het komende seizoen.
Sponsorkliks
Denkt u eraan, dat als u een aankoop doet via internet, dit doet via SPONSORKLIKS? Of u een
pizza bestelt via Thuisbezorgd.nl, een boek koopt via Bol.com of een koelkast via Coolbleu, doe
het via Sponsorkliks!! U steunt hiermee Turnlust financieel, zonder dat het u iets kost!
Grote Club Actie
Op 15 september start de verkoop van de loten van de Grote Club Actie.
Noteer alvast dat u de loten koopt via een van de leden van Turnlust.
We zijn u erg dankbaar!

Elke dag wanneer de zon ondergaat
belooft hij morgen terug te komen.
Start elke dag een ander leven
met nieuwe wensen en dromen.
Ik wens u allemaal een fijne zomerperiode!

Vriendelijke groeten
Janny Bosma
Voorzitter
CSAV Turnlust
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust
Alg. voorzitter
Mw. J.A.G. Bosma
Alg. secretaris
Mw. A.W. Winkelman
Alg. penningmeester Mw. M.A.E. Wildenburg

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

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

tel: 0223-533363
tel: 0223-642724

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

tel: 0223-628656

Inhoud:
3 Voorwoord Voorzitter
4 Colofon
5 Gymnastiek
6 Spring festival
7 Biljarten
8 Sponsoring
9 Draaikolk
10 Rhönradturnen
11 Avond4daagse
12 Fotoclub
13 Gymnastiek
14 Gymnastiek
15 Lesrooster gymnastiek
16 Reclame
18 Gedachtegoed
19 Koersbal
20 Vitaal en Fit
Redactie
21 Rhönradturnen. Nijntje
22 De afdelingen

Janny Bosma
Jolande van den Berg
Kim van den Berg
André van Tillo
Helma Winkelman
Henny Sandbrink
Ton Bosma
Brenda Bosma
Gerrit Winkelman
Jolande van den Berg
Jolande van den Berg

Ida Vietje
Janny Bosma
TonBosma
Janny Bosma

Draaikolk: www.dedraaikolk.com
Webmaster: Frans Oorschot.

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

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s: Bij de redacteur voor 17 september 2018
Graag digitaal per e-mail: bosma.t@quicknet.nl
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2e onderlinge wedstrijd 21 april 2018
21 April was er de 2e onderlinge wedstrijd gymnastiek.
Ondanks het prachtige weer, waren de deelnemers er helemaal klaar voor om hun oefeningen
te laten zien.
Na de warming up kon de wedstrijd beginnen
Iedereen deed enorm zijn best om aan de jury te
laten zien wat ze geoefend hadden. Veel kinderen lieten duidelijke verbeteringen zien met
de 1e wedstrijd en er waren zelfs deelnemers die
geoefend hadden om iets nieuws te kunnen laten
zien.
Nadat iedereen zijn oefeningen hadden uitgevoerd op de brug, de balk, op sprong en de langemat konden de diploma’s geschreven worden
door de telcommissie.
Terwijl de telcommissie de laatste hand legde
aan verzamelen van de punten, konden de kinderen zich uitleven op de airtumbling.
Eindelijk was het zover en konden de winnaars
van deze dag bekend gemaakt worden.

Leeftijdscategorie 5-6 jarigen:
1e plaats : Tim Bruggen
2e plaats: Wesley Theuns

Leeftijdscategorie 7 jarigen
1e plaats: Serayda de Putter
2e plaats: Emma Goossens
3e plaats: Bo Mulder

Leeftijdscategorie 8-9 jarigen
1e plaats: Neomi Bantes
2e plaats: Nelleke Hickman
3e plaats: Tessel Toersen

Leeftijdscategorie 10+
1e plaats: Gail van den Branden
2e plaats: Faye Prins en Raphaela Alting
3e plaats: Tessa Buurman

Jolande van den Berg
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gymnastiek vervolg
Springfestival
Op 26 mei 2018 werd voor de 2de keer de springfestival
gehouden, tijdens deze middag werden verschillende
vormen van springen aangeboden: Springen in het
algemeen, Springen hoog, Springen laag en de Airtumbling.
De 22 kinderen werden in 3 groepen verdeeld en ze
deden elk onderdeel ongeveer 15 minuten, na die 15
minuten was er steeds een kleine pauze waar de kinderen van de begeleiding een stukje appel kregen.
Nadat ze alle onderdelen van springen hadden gedaan
mochten de kinderen nog zelf weten wat ze gingen
doen en voor je het wist was het alweer tijd en was de
springfestival alweer afgelopen.
Alle kinderen gingen moe en voldaan naar huis.
Kim van den Berg
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Gezelligheid troef bij biljartmarathon.
Jan gemaakte soep. Iedereen was zeer enthousiast over wat er voorgeschoteld werd.
Zo rond half zes waren de poulewedstrijden afgelopen en werd aangevangen met de barbecue.
Ook de partners van de deelnemers konden
hieraan meedoen. Oorspronkelijk was er een
rijstmaaltijd gepland maar vanwege het schitterende weer was dat omgezet naar een barbecue.
Dus was er een lange tafel opgesteld voor het
clubgebouw waaraan iedereen zich tegoed kon
doen aan het mooie vlees dat op grote schalen
was bezorgd door de firma Kater. Chappeau!
Na de maaltijd gingen de vier poulewinnaars
nog een partijtje spelen om de volgorde van de
nummers 1 t/m 4 te bepalen. Als winnaar van
het toernooi kwam Erwin de Vries (de visbakker) tevoorschijn, nummer twee werd Jan Boer,
drie was Cor Wentzel en vier John Mosk.

Op zaterdag 26 mei is de biljartmarathon gehouden voor leden van de biljartvereniging van
CSAV Turnlust. De bedoeling van dit toernooi
is om serieuze sportbeoefening af te wisselen
met ontspannen samenzijn waarbij de inwendige mens goed wordt verwend. Deze bedoeling
is ten volle waargemaakt.
Tegen elf uur opende de voorzitter het toernooi

met een oproep aan de aanwezigen om vooral
hun ervaringen van deze dag uit te dragen zodat
er volgende keer nog meer deelnemers zullen
zijn dan de 24 die we dit jaar hebben. Hij bedankte de familie Kraak, die helaas door omstandigheden niet vertegenwoordigd was, voor
de geschonken vis die tijdens de lunch op tafel
zou komen, de firma Kater uit Julianadorp die
tegen een schappelijke prijs de afsluitende
maaltijd zou verzorgen
en Piet Pols die een
geldbedrag beschikbaar had gesteld waardoor het inschrijfgeld
voor dit toernooi een
bescheiden vijf euro
kon bedragen.
De 24 deelnemers waren verdeeld over vier
poules van zes zodat
iedere deelnemer vijf
poulewedstrijden ging
spelen. Nadat Erwin de
Vries zijn eerste wedstrijd had gespeeld haastte hij zich naar de keuken om de vis te bakken. Tijdens de lunch
kwam al dat lekkers op tafel, samen met de door
7

De winnaar kreeg ook een startbewijs voor het
Draaikolk Trofee Toernooi, het officieuze clubkampioenschap. De nummers één en twee hadden zich al geplaatst dus werd nummer drie,
Cor Wentzel, hiervoor uitgenodigd.
Deze zeer geslaagde dag was omstreeks acht uur
afgelopen en krijgt volgend jaar een vervolg met
hopelijk nog wat meer deelnemers want de
thuisblijvers hebben echt ongelijk gehad.
André van Tillo.
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Sponsoring
Grote Clubactie 2018
Op zaterdag 15 september start de landelijke verkoop van de loten voor
de Grote Clubactie.
Net als voorgaande jaren krijgen de jeugdleden
van de afdeling 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 maken 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!
Tijdens de trainingen/lessen in de week van 11 tot en met 15 september ontvangen alle jeugdleden
de inschrijfboekjes.
Voor 19 oktober moeten de inschrijfboekjes weer ingeleverd zijn.
De leden van de afdelingen badminton, biljarten, koersbal, sjoelen, vitaal en fit en Turnlustfocus
maken weer gebruik van de bekende intekenlijsten.
De trekking vindt dit jaar plaats op woensdag 12 december.
Alvast een fijne zomervakantie en daarna rekenen we weer op jullie allemaal!!
Helma Winkelman
SPONSOR THERMOMETER
juni

74 stemmen
Dat Sponsorkliks, levert dat nou eigenlijk wat op?
Natuurlijk levert dat wat op, maar alleen als de mensen
hun internet aankopen doen via de website van SponsorKliks (en Turnlust als vereniging hebben ingesteld)
Sinds we met SponsorKliks zijn begonnen loopt de teller
gestaag op naar inmiddels bijna € 145.94 Misschien
géén wereldbedrag maar wel een bedrag wat we
“kosteloos” bij elkaar sparen. Het kost U niets en het vergt
slechts een heel kleine moeite.

Dus: Doe uw aankopen via Sponsorkliks!
Winst Sponsorkliks in 1 maand

€46.02
DANK U WEL!!!
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van de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) gehad. Deze controle was tweeledig. Natuurlijk de
gebruikelijke controle op de opslag en behandeling van chemische middelen, verf, frituurvet en
de compleetheid van alle inspectie- en onderhoud documenten. Daarnaast was de inspectie
gericht op de energiebesparende maatregelen
die wij als Draaikolk al dan niet hebben uitgevoerd. Wettelijk zijn bedrijven (dus ook De
Draaikolk) verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren die binnen een tijdsbestek
van 5 jaar kunnen worden terugverdiend.
Het eerste deel was op een kleinigheid na volledig in orde. Op gebied van energiebesparing
was de controleambtenaar best onder de indruk
van wat wij al hebben bereikt, maar helaas constateerde hij dat enkele verplichte maatregelen
nog niet (volledig) zijn uitgevoerd. Afgesproken
is dat wij hiervoor een plan gaan overleggen bij
de her controle in september.

Draaikolk nieuws
Het is alweer even geleden dat ik u heb bijgepraat over zaken in en rondom De Draaikolk,
dus laat ik daar even de tijd voor nemen.
Laat ik beginnen met de belangrijkste: Na bijna
een jaar van overleg en aanpassingen voldoen
we sinds 11 april weer volledig aan de brandveiligheidseisen. Eenvoudig was dat niet, er waren
zelfs nieuwe bouwtekeningen nodig samen met
een vernieuwde melding brandveilig gebruik.
Ons gebouw, wat toch al aardig op leeftijd is,
voldoet daarmee weer volledig aan de eisen uit
het bouwbesluit 2012. Misschien nog wel belangrijker is dat de discussiepunten uit het verleden met de nieuwe tekeningen en de melding
zijn opgelost. Zo kunnen we ook nieuwe controles in de toekomst met vertrouwen tegemoet
zien.
In maart hebben we ook te maken gehad met
vandalisme, enkele ramen naast de entree zijn ’s
nachts ingegooid met een grote steen. Hoewel
we verzekerd zijn voor glasschade was dit toch
erg vervelend. De verzekeraar verwacht in dit
soort gevallen dat de organisatie maatregelen
neemt om het risico in de toekomst te verminderen. (op straffe van uitsluiting van de verzekering) Uiteindelijk hebben wij besloten de camerabeveiliging uit te breiden. Tot voor kort
hadden we alleen een camera in de hal, nu is er
24/7 infrarood camera beveiliging rondom het
gebouw. Voor uw privacy worden de opgeslagen
beelden alleen vrijgegeven bij incidenten en
niet langer bewaard dan nodig. Medewerkers
van De Draaikolk kunnen alleen de actuele toestand zien, de opgeslagen beelden zijn niet toegankelijk.

Ook de avondvierdaagse is inmiddels achter de
rug, voor De Draaikolk ieder jaar toch een belangrijk evenement. Voor het derde jaar hebben
we ook weer suikerspinnen verkocht en ook dit
jaar liep dat weer prima. We gaan kijken of we
dit laatste een wat professioneler aanzien kunnen geven volgend jaar.
De komende zomerperiode weer gebruikt om
een aantal zaken weer eens grondig onderhoud
te geven. Zo zullen we o.a. de tekortkomingen
van de milieu inspectie corrigeren en hier en
daar een en ander opnieuw ordenen.
Daarnaast wordt de rail van de klimtouwinstallatie vervangen door Janssen & Fritsen. Een flinke investering die we alleen kunnen doen dankzij een grote financiële bijdrage van de Turnlust
afdelingen Gymnastiek en Vitaal & Fit.

In onze bestuursvergadering van april hebben
we naar de taakverdeling binnen het bestuur
gekeken en daarbij zijn enkele taken die al wat
langer liggen weer opgepakt zoals schoning van
het archief en het updaten van werklijsten. Ook
is tijdens deze vergadering Sandy Groothof gekozen tot Secretaris van de Stichting waarmee
de kerntaken van het bestuur weer zijn gevuld.
Marina Wildenburg heeft binnen Turnlust de
taken van René Slikker overgenomen als algemeen penningmeester. Daarmee is zij ook automatisch lid geworden van het bestuur van de
Stichting.

Henny Sandbrink,
Voorzitter Stichting De Draaikolk

Recentelijk hebben we ook een milieu-inspectie
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Onderlinge wedstrijden,

vergeten, hetgeen in het cijfer zichtbaar was. Andere deelnemers stegen boven zichzelf uit een
draaiden een prachtige oefening.
Toen alle cijfers waren opgeteld , kon de uitslag
bekend gemaakt worden.

Op zaterdag 2 juni waren de onderlinge wedstrijden rhönradturnen in De Draaikolk.
Vele belangstellenden waren gekomen om de
vorderingen van de kinderen te bekijken.
Alle deelnemers moesten een driekamp turnen.
Na het inturnen begonnen we met het spiralen
in 2 groepen. Er werden goede spiraal oefeningen geturnd. En deze wedstrijden werden vlot
verwerkt.
Na de eerste ronde was er een kwartier om het
rechtuit en het springen te oefenen.
Nadat de juryleden hun plaats hadden ingenomen kon het echte werk beginnen. Sommige
kinderen waren door de spanning hun oefening
De resultaten waren:
Niveau 10
Roxanne Bailly
Havilah Wasisua
Pip Buitenkamp

24,95 1e prijs
24,85 2e prijs
23,35 3e prijs

Niveau 9
Nelleke Hickmann
Liz Joldersma

23,70 1e prijs
22,95 2e prijs

Niveau 8
Britt Nieuwold
Lesly van Diessen
Amy Douma

24,25 1e prijs
21,85 2e prijs
20,90 3e prijs

Niveau 6
Amanda Vink

20,75 1e prijs

Niveau 5
Lobke Florussen
Melanie Coesel

23,85 1e prijs
21,75 2e prijs

Niveau 4
Dewi Lamsfus

20,15 1e prijs

We bedanken alle medewerkers voor de hulp
tijdens de onderlinge.
Ton Bosma
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gymnastiek vervolg
De avondvierdaagse

weg stond. Erg gezellig.

Net als vorig jaar liep de afdeling Gymnastiek
met een groep kinderen en leiding mee met de
avondvierdaagse. 4 dagen lang 5 kilometer lopen door de verschillende wijken van Den Helder.

De dag erna liepen we door de Schooten. Na
deze voorlaatste etappe werden we, toen we

En wat was het weer gezellig! In het begin
moesten we allemaal even aan elkaar wennen

weer bij De Draaikolk waren, getrakteerd op
een lekkere suikerspin. Dat was lekker!
En donderdag, de vierde etappe en de intocht. We liepen via de vogelwijk en de binnenstad naar de dijk; het startpunt van de intocht.
Daar aangekomen moesten we even wachten
voordat we aan de intocht konden beginnen en
werden de eerste cadeautjes al uitgedeeld.

maar al gauw werden de kelen gesmeerd en
weet nu heel Den Helder dat wij Turnlust,
Knotsgekke Turnlust zijn ;) .

De intocht zelf blijft toch altijd een groot feest.
Al dat publiek langs de weg, drumbands, cadeautjes/bloemen en snoep. De kinderen die
voor het eerst (in Den Helder) meeliepen keken
hun ogen uit. Nog even zwaaien naar de burgemeester en de andere genodigden op de eretribune op de HA Lorentszstraat en dan is het nog
maar een klein stukje.

Onderweg werden we regelmatig getrakteerd
op lekkere snoeptomaatjes, komkommer, en
worteltjes, zo hoefden we niet te pauzeren onderweg.
Ons spandoek was goed herkenbaar voor het
publiek. De dragers werden regelmatig afgewisseld en zo hebben alle kinderen die dat wilden
wel minstens een keer met het spandoek gelopen.

Na afloop van de intocht is er voor de groepen
in de sportzaal nog
een prijsuitreiking;
En ja hoor! Bij de
sportverenigingen 5
kilometer wonnen
wij de 3e prijs.

De eerste dag
liepen we door
de binnenstad.
Het was heerlijk weer dus
de jassen gingen al snel uit.
Dag 2 ging
door Nieuw
Den Helder,
waar veel publiek langs de

Dames en heren, De
stemming zat er
weer goed in. Volgend jaar doen we
weer mee, toch ?!
Breenda Bosma
11
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TURNLUSTFOCUS
De zomer staat voor de deur en terugkijkend is
het zeer divers seizoen geweest.
Ook dit kwartaal hebben we ons vermaakt in en
buiten de Draaikolk met diverse onderwerpen
binnen de fotografie.
Sport/
portretfotografie met
de medewerking van
4 modellen
in de gymzaal gaf een
Foto Jolanda Seinen
diversiteit
aan fotografie mogelijkheden waarbij steeds weer andere
kwaliteiten aan bod kwamen. Compositie (wat
wil ik fotograferen), belichting en sluitertijd je
mocht overal rekening mee houden. Met behulp
van gymnastische toestellen en
hulpmiddelen werd het
nog een heel
divers spektakel. Niet
Foto Jan Putters
alleen voor
de fotografen maar ook voor de modellen. Verschillende
poses op mat met bijv. elastiek of sprong op
trampoline gaven mooie resultaten. Het rhönrad was een mooi onderwerp waar zowel jong
als oud over de kop ging. De modellen deden
het fantastisch en
hadden ook
engelen
geduld als
ze weer
mochten
springen of
Foto Ron van den Berg
op de knieën mochten
gaan. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
Voor het eerst maakten we, dankzijn René gebruik van sandboxen en lampen wat weer een
hele nieuwe dimensie aan het fotograferen
bracht.
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“Spiegeltje,
spiegeltje op
de grond wat
voor effecten
strooi je in
het rond.” Zo
simpel kan
het zijn. Pak
een grote
spiegel (bijv.
Foto Ton Bosma
uit het toilet),
leg die op het grasveld, plaats een voorwerp erop, en kies een positie waarin de spiegeleffecten
tot zijn recht komen. Het lijkt zo makkelijk
maar alleen al om de spiegel van de wand te
krijgen vergt toch wat handigheid, evenals het
terughangen. Fototechnisch was het al niet minder makkelijk. Hoe krijg je de wolk er knap op
terwijl het wenselijk is om het
voorwerp wat
op de spiegelstaat ook scherp
op te krijgen.
Een heel gepuzzel en dat land
Foto: Ton Bosma
er een vlinder
op de spiegel en
zijn de macrospecialisten onder de fotografen
hele maal op hun best.

Foto Jolanda Seinen

Geïnteresseerd in de Focus Foto Club Turnlust?
Neem contact op met René Slikker of Ton Bosma.
Gerrit Winkelman
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gymnastiek vervolg
Gymdiploma 23 juni
Na een aantal overleggen met betrekking tot de
voorbereiding voor het diploma gymmen was
het dan eindelijk zo ver. Zaterdag ochtend 23
juni rond 9.00 uur waren de trainsters van de
ouder en kind- en kleutergym met hulptroepen
naar de Draaikolk gekomen om alles klaar te
zetten voor het diploma gymmen. Vanaf 9.45

Als afsluiting
hebben we
nog met ze
allen gewapperd en gek
gedaan met
de parachute. Zelfs de
aanwezige begeleiding moesten een keer onder
het doek.
Hierna werd er nog luid gezongen voor Yara die
deze dag jarig was en kreeg ieder kind een wel
verdiende diploma.

Tot slot hebben we ook aandacht besteed aan
het naderende afscheid van Juf Els, die na 28
jaar stopt met het geven van lessen.
Juf Els werd dan ook in het zonnetje gezet met
prachtige bloemen met lieve berichtjes eraan
gehangen. Een video bericht van de voorzitter
uur kwamen de eerste kinderen met hun ouders Janny Bosma. Ook was er een mooi boek gemaakt met werkjes van de kinderen en foto’s.
binnen druppelen voor hun moment, om aan
hun ouders en andere meegenomen bekenden
te laten zien wat ze de afgelopen maanden hebben gedaan en geleerd.
We begonnen de ochtend met een warming
up op muziek.
Daarna konden de kinderen laten zien hoe
goed ze kunnen gooien
en mikken, klimmen
en klauteren, schommelen en zwaaien,
springen, rollen en je
evenwicht bewaren.
Jolande van den Berg

advertentie
NIEUW GYMPAKJE BESTELLEN
Wil je een nieuw Turnlustpakje bestellen? Dat gaat via internet.
Ga naar www.sportemotion.com
Daar klik je links op “turnen” en daarna op “turnverenigingen” .
Op deze pagina zoek je Turnlust Den Helder op en klik op het logo.
Dan zie je het pakje en het broekje.
Om te bestellen moet je je eerst registreren en daarna kun je het pakje
en/of het broekje bestellen.
Veel succes!
Jolande van den Berg
13
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gymnastiek vervolg
23 juni 3e onderlinge gymwedstrijd

sel en Kim van den Berg zien wat er nog meer
mogelijk is op
De laatste onderlinge gymwedstrijd van dit seiturn gebied, bezoen was aangebroken.
Alle deelnemers waren er weer klaar voor om te dankt voor de
prachtige demo.
laten zien wat ze kunnen en verbeterd hebben.
Ook Ton Bosma
Ook waren er deze wedstrijd weer nieuwe geen Lobke Floruszichten te zien die voor het eerst aan de wedsen bedankt voor
strijd meedoen en wilde laten zien aan de Jury
de begeleiding
en aan alle aanwezigen wat zij in een korte tijd
hierin.
hebben geleerd.
Om 13.00 uur begonnen we met een warming-up Deze wedstrijd
was extra spanom de spieren lekker los te maken.
nend omdat, wie
Daarna kon de wedstrijd beginnen. Op de verschillende bruggen, de lange mat, de balk en op alle drie de wedstrijden heeft
sprong werden verschillende oefeningen uitgemeegedaan een
voerd. Ook deze wedstrijd werd op de verschillende toestellen gerold, diverse gesprongen, rad- heuse medaille
kan winnen en
slagen en
de deelnemers met de meeste punten zelfs de
handstanwisselbeker.
den geMaar niet onbelangrijk was de behaalde podiummaakt.
De kinderen prijzen voor deze dag.
lieten de
jury verbazen met hun
oefeningen
en ook al
ging volgens
sommigen kinderen de oefening niet helemaal
goed, toch deed iedereen ontzettend zijn best.
De sfeer was goed en hier en daar zag je deelnemers, jongere en ouder, elkaar zelfs helpen met
in-turnen of werd er tijdens het wachten onderling nog even de oefeningen aan elkaar verteld.
Na het turnen
van het laatste
Leeftijd 5 – 6 jarigen
onderdeel, werd
1e plaats Toon van Koningsbruggen
alles snel opge2e plaats Dewi Mulder
ruimd voor een
3e plaats Tim Bruggen
demonstratie
Rhönradturnen.
Leeftijd 7 jarigen
Tijdens deze
1e plaats Serayda de Putter
demonstratie
2e plaats Nora Fien Dee
kon de telcom3e plaats Bo Mulder
missie de laatste
punten verwerLeeftijd 8-9 jarigen
ken en de pun1e plaats Nelleke Hickmann
ten op de diplo2e plaats Neomi Bantes
ma’s schrijven.
3e plaats Michelle Wanders
Tijdens de demonstratie lieten Dewi Lamsfus, Amanda Vink, Melanie Coe
(Vervolg op pagina 15)
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(Vervolg van pagina 14)

Leeftijd 10+
1e plaats Fay Prins
2e plaats Tessa Buurman
3e plaats Femke Brouwers en Raphaela Alting
De medailles na 3 onderlinge wedstrijden waren
voor:
Leeftijd 5-6 jarigen
1e plaats Tim Bruggen met 87.00 punten
Leeftijd 7 jarigen
1e plaats Serayda de Putter met 95.60 punten
2e plaats Nora Fien Dee met 94.30 punten
3e plaats Bo Mulder met 93.70 punten
Leeftijd 8-9 jarigen
1e plaats Nelleke Hickmann met 95.10 punten
2e plaats Tessel Toersen met 91.60 punten
3e plaats Michelle Wanders met 90.40 punten
Leeftijd 10+
1e plaats Faye Prins met 98.70 punten
2e plaats Tessa Buurman met 98.60 punten
3e plaats Raphaela Alting met 96.40 punten

Faye Prins van harte gefeliciteerd met het
behalen van de wisselbeker.
Jolande van den Berg

Voo
r

onz

e jo

nge

led
en

Zoek de 6 verschillen

15

jaargang

16 nr.5 juli 2018

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

€ 9,00
€12,50
€11,00
€ 7,50
€ 5,00

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

Maandag

De Draaikolk

18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners

leiding
Amanda Vink,

19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden Lobke Florussen,
Dinsdag

17.30 - 18.30 Meisjes /jongens vanaf 6 jaar Kim van den Berg,
18.30 - 19.30 Rhönrad turnen beginners

Lobke Florussen,

19.30 - 20.30 Rhönrad turnen gevorderden Lobke Florussen,
Woensdag

08.30 - 09.30 Conditietraining dames

Janny Bosma

09.45 - 10.45 Ouder- en kindgym

Brenda Bosma

16.00-17.00 Kleuters

Brenda Bosma

17.00 – 18.00 Meisjes /jongens 6 - 9 jaar

Amanda Vink

18.00-19.00 Meisjes/jongens vanaf 10 jaar Amanda Vink
Vrijdag

08.45 - 09.45 Conditietraining dames

Lesrooster wijk Julianadorp

Donderdag

Fred Schouten

Vogelzand

16.00 - 17.00 Kleuters

Jolande van den Berg

17.00 - 18.00 Meisjes /jongens 6 en 8 jaar

Jolande van den Berg

18.00 - 19.00 Meisjes/jongens 9 en 10 jaar Jolande van den Berg
19.00 - 20.00 Meisjes/jongens vanaf 11 jaar. Jolande van den Berg

Seizoen 2018-2019
Agenda Gym

activiteit

plaats

3 september

Aanvang lessen

Draaikolk

15 t/m 18 okt
22 oktober
5 november
24 november
10 t/m 13 dec
12 januari

Presentatieweek
Kleuterinstuif
Vriendinnenavond rhönrad
Sportieve Sinterklaas
Presentatieweek
Plaatsingswedstrijden RR

Draaikolk /Vogelzand
Draaikolk
Draaikolk
Draaikolk
Draaikolk/Vogelzand
Sporthal Sportlaan

19 januari
2 februari
15 februari
11 t/m 14 feb
18 februari

Noord Nederlandse RR
1e onderlinge wedstrijd gym
Ledenvergadering gym
Presentatieweek
Sportieve Carnaval

Draaikolk
Draaikolk
Draaikolk
Draaikolk/Vogelzand
Draaikolk
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Sortie Solutions heet u
hartelijk welkom in de
wereld van de energievoorziening.
Wij zijn adviseurs van
het Midden- en Klein
Bedrijf (MKB) maar
ook van particulieren.

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

een
kleur van
Wanneer u als lid van

uw eigen sportclub
overstapt naar een andere energiemaatschappij met de service
van Sortie Solutions,
Zuidstraat
75
doneren wij
BV Den
Bent 1781
u benieuwd
of u Helder 0223-615773
kunt besparen op uw
wandbekleding
verf
energielasten? Wij
zoe-zonwering kurk parket
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W hie n?
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m
e
t
o
r
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naar de hut van de jutter om de vermiste
goudstukken op te sporen.

De strooppot
Eens, op een donkere, stormachtige nacht,
liep een schip op het strand van Texel.. Het
schip sloeg uiteen en de bemanning verdronk.

Maar ook hutten hebben vensters en mensen kan je dan al van verre zien aankomen.
De jutter had met zijn scherpe ogen de
landvoogd allang zien aan komen.

Toen de storm ophield en de zon weer
scheen, lag
het wrak op
het strand.
De golven
klotste om
en over het
schip en het
schip werd
helemaal gesloopte. Er nog spoelde van alles aan. De
lading dreef naar de kust. Houten kisten,
grote pakken en bundels stof. En tussen al
die balen en tonnen die al op het strand lagen, lag ook een heel klein kistje.

Het was een goede tijd om langs te komen.
De jutter en zijn gezin zaten juist aan de
middagmaaltijd. Brij met stroop. Ze werden
uitgenodigd om een bordje mee-eten .
Maar daar kwamen ze niet voor, eten konden ze thuis wel beter krijgen. Ze kwamen
voor de goudstukken, de kostelijke dukaten.
Dat had de jutter natuurlijk best begrepen
en vlak voor ze bij zijn huisdeur waren had
hij de goudstukken één voor één in de

De jutter was die dag zo vroeg hij kon naar
het strand gegaan, want het nieuws dat er
een schip was gestrand, was allang over het
eiland gegaan. Met snelle blik zag hij wat er
aangespoeld was en hij zag iets glinsteren.
Het was het kleine kistje, dat vol goud bleek
te zitten. Snel liet hij het goud in zijn wijde
zakken glijden, want van alle kanten kwamen de mensen al aan met paarden en karren, met zakken en touwen. Ook de strandvoogd kwam met grote stappen het strand
opgelopen. Hij had een brede glimlach op
zijn gezicht, want dit was nog eens een goede buit.

strooppot laten glijden. Langzaam zonken
de goudstukken door de dikke, kleverige
stroop naar de bodem van de pot. En juist
toen de twee bezoekers binnen stapten, zakte het laatste goudstuk naar beneden en
sloot de bruine massa zich boven de glanzende schat.

De jutter sloop met zijn volle zakken stiekem terug naar zijn arme hut, ergens aan de
Koogerweg.

Toen hem gevraagd werd waar de dukaten
waren, hield de jutter zich van de domme.
Hij wist van geen dukaten. Hij was wel aan
het strand geweest en had er een beetje
rondgekeken, maar dukaten had hij niet gezien.

Maar de strandvoogd miste de dukaten. Er
was veel aangespoeld, maar het kistje was
leeg. En volgens de scheepsinventaris hadden daar goudstukken in moeten zitten.
De strandvoogd verdacht meteen de arme
jutter uit de hut aan de Koogerweg dat hij
de goudstukken had weggenomen.
De strandvoogd en een politieagent gingen

Dat geloofden de heren niet en ze doorzochten de hele hut. De kasten moesten
(Vervolg op pagina 19)
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Hij bouwde een schuur en weer later een
hooiberg en zo werd de arme jutter een
boer. Er kwamen steeds meer schapen en
geiten bij en zo groeide het boerenhuisje uit
tot een grote boerderij.

(Vervolg van pagina 18)

open en het hooi uit de schuur moest naar
buiten. Al snel was de huiszoeking voorbij.
De agent en de strandvoogd moesten met
lege handen vertrekken. Als ze niet zo dom
waren geweest om het eten af te slaan, hadden ze misschien meer geluk gehad.

Het spreekt voor zich dat zo'n grote hoeve
ook een naam moet hebben. De jutter hoefde er niet lang over na te denken. Wat was
een betere naam dan De Strooppot? Want
was het eigenlijk niet allemaal aan de
strooppot te danken dat het zo in zijn leven
gelopen was?

Jaren later brak de jutter zijn arme bouwval
af. Hij zette er een boerderijtje voor in de
plaats en kocht een koe en ook nog wat
schapen en geiten. Het verging hem goed.
De schapen en de koe kregen jongen.

Het seizoen is bijna voorbij. Het afgelopen hebben we genoten van de speeldagen en van
elkaar.
Door het vuur van het spel wordt soms fanatiek
gereageerd. Maar dit werd bij de koffie weer gezellig bijgepraat. We zullen elkaar een poosje
moeten missen. We gaan op vakantie!
Onze laatste speeldagen zijn:

Maandagmiddag 16 Juli.
We beginnen weer op: 3 september
Op vrijdag stoppen we op 20 juli
De ballen beginnen dan te koersen op:
7 september
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe.
Ida Vietje
19
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De afdeling Vitaal en Fit heeft voor het eerst meegemaakt dat een lid komt te overlijden.

Hans Priveé, lid op de dinsdagochtendgroep, is op 23 juni na een kortstondig ziekbed overleden. Hij werd 68 jaar.
Hans was een fanatieke sporter die vanaf de start van Vitaal en Fit lid
was. Hij had een prima spelinzicht vooral bij de balsporten en
hield niet van verliezen. Hij stimuleerde ook altijd anderen.
Opeens kwam hij niet meer i.v.m. zijn ziekte. En die bleek fataal
te zijn.
We missen hem.

De rollatorgroep zal tijdens het Sportgala van
meedoen. Van Turnlust loop de hele rollatorDen Helder optreden. Op 5 juli worden de Negroep mee.
derlands Kampioenen geëerd en worden de
Supporters zijn van harte welkom!!
Sportprijs en de Sportstimuleringsprijs uitgereikt.
Als sportief intermezzo mag de rollatorgroep een
dans laten zien. Met 7 dames variërend in leeftijd
van 76 tot en met 89 jaar wordt een rock-en-roll
gedanst op muziek van Elvis Presley: Good luck
charm.
Er is heel lang geoefend, dus het moet wel goed
gaan!
Op dinsdag 17 juli wordt voor de tweede keer de
rollatorloop georganiseerd door Team Sportservice Den Helder in gebouw 62 op Willemsoord.
De start is om 10.30 uur.
Iedereen die met een rollator moet lopen kan

Janny Bosma

Deze uitgave van ons clubblad is de laatste van
het seizoen.
Vele journalisten hebben trouw hun afdeling in
het zonnetje gezet, door geregeld goede kopij te
leveren. Niet alleen kon ik rekenen op veel steun
van de schrijvers, maar ook van de mensen die
op een andere manier aan onze Turnlustscala
meewerkten. Ik denk dan aan de heer Doorn van
de Vredeskerk, die elke keer trouw de oplage van
drukte en verzamelde. Ook was hij in touw om
het losbladige exemplaar tot een keurig boekwerk te maken. Ook bracht hij de oplage naar De
Draaikolk. Als laatste belangrijke schakel waren
de mensen van de expeditie. Zij zorgden ervoor
dat de afdelingen werden geïnformeerd, zodat de
Turnlustscala bij de leden kwam. Ook de digitale
20

versie is een succes!! Vele leden hebben zich al
aangemeld bij onze voortreffelijke webmaster.
Volg het komende seizoen hun voorbeeld!
U begrijpt dat dit geoliede team wel een groot
compliment verdient voor hun inzet in hun
schaarse vrije tijd.
Mensen bedankt voor jullie inzet!
.
Verder wens ik iedereen een heel fijne en inspirerende vakantie.
Ton Bosma
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Wisseling van de wacht bij rhönradturnen
Na lang wikken en wegen hebben Janny en Ton
Bosma besloten om het stokje over te dragen
aan de jongere generatie.
Gedurende 35 jaar hebben beiden lesgegeven.
Ook hebben ze allerlei wedstrijden in het leven
geroepen., zoals de onderlinge wedstrijden,
Open Helderse Kampioenschappen, Noordnederlandse kampioenschappen. Ook waren ze de
spin in het web bij de Wereldkampioenschappen in 1995. Ze kijken met veel plezier terug op
de afgelopen jaren.
Vanaf het nieuwe seizoen neemt Lobke Florussen de coördinatie van de rhönradgroepen op
zich. We wensen haar veel succes met haar
nieuwe taak.
Janny en Ton

Startdag Nijntje Beweegdiploma
Op donderdag 13 september organiseert de afdeling gymnastiek de startdag
voor het Nijntje beweegprogramma in De Draaikolk, Dollardlaan 202.
Het Nijntje beweegprogramma is een is een basisprogramma van 2 lessenseries
van 15 en 20 lessen voor peuters en kleuters van 2 t/m 5 jaar om ze te stimuleren om verantwoord te bewegen.
We zijn er als Turnlust heel trots op, dat we de enige vereniging zijn in de Kop van Noord-Holland
met een Nijntje keurmerk!
Peuters en kleuters kunnen kennismaken met de diverse onderdelen die kenmerkend zijn voor
Nijntje.
De start is om 14.30 uur en het eindigt om 16.00uur .Het is een vrije inloop, zodat de kinderen en
hun ouders kunnen komen wanneer het uitkomt.
Er kan die dag ook ingeschreven worden voor het beweegprogramma.
Houd de kranten en de sociale media in de gaten voor nog meer informatie!!

Vanuit het RABO coöperatiefonds mocht de afdeling gymnastiek het mooie bedrag van

€ 3500
ontvangen voor de vervanging van de klimtouwinstallatie in De Draaikolk.
We zijn hier heel blij mee!!
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Voorzitter:
2e voorzitter
Secretaris :
Penningmeester

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

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

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

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

tel: 0223-533363
tel: 0223-619838
tel: 0223-642239

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

Voorzitter:

Mw. J. A.G. Bosma

tel: 0223-625751

Penningmeester:

Dhr. C. Bolster

tel: 0223-756512

Secretaris:

Mw. J v.d. Berg

tel: 0223-633126

Lestijden: zie elders dit blad

Voorzitter:

Mw. J.A.G. Bosma

tel: 0223-625751

Penningmeester:

Mw. M.A.E. Wildenburg

tel: 0223-642239

Secretaris:

Mw. B. Nijbroek

tel: 0626818218

Lestijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“
Dinsdagmorgen
10.00-11.00 uur Beweeglessen 60+
Dinsdagmiddag
13.30-14.30 uur Beweeglessen 60+
Woensdagmiddag 13.00-14.00 uur Beweeglessen 60+
Vrijdagmiddag
13.00-14.00 uur Beweeglessen 60+
Donderdagmorgen 10.00-11.00 uur Rollatorgym
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wnd. Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

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

tel: 0223-625751
tel: 0223-642239

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

Voorzitter
Secretaris
2e secr.
Penningm.
Bestuurslid

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

tel:0223-634842
tel 0223 630389.
tel: 0223-624565
tel: 0223-642239
tel: 0223-633522
tel: 0223-860536

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

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

tel: 0223 644007
tel: 0223-625751
tel: 0223-642239

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