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De aanloop naar de zomer verloopt niet zoals je zou verwachten. Als we een paar dagen
mooi warm zomerweer hebben, volgt er steevast een koude periode. Maar we houden moed!
Het zal heus wel gaan zomeren!
Bij CSAV Turnlust zijn de laatste activiteiten in volle gang. De finales worden gespeeld, de
laatste belangrijke wedstrijd van de competitie georganiseerd en er worden door de afdelingen seizoensafsluitingen afgesproken.
Fijn dat er zoveel saamhorigheid is, zodat we het seizoen prettig kunnen afsluiten.
Ik wil alle vrijwilligers van Turnlust en De Draaikolk hartelijk bedanken voor hun inzet gedurende het seizoen 2014-2015.
De komende periode nemen we rust om ons op te kunnen laden voor weer een nieuw seizoen.
Verre reizen of vlakbij op de camping, varen of vliegen, er zijn mogelijkheden genoeg om te
ontspannen.
Ook de thuisblijvers gaan een rustige periode tegemoet. De eigen tuin kan ook een heerlijk
vakantiegevoel geven.
Wat u ook van plan bent: geniet ervan!
Ik wil u daarom dit gedicht meegeven:

Geniet
We hebben een lange weg te gaan
Hij lijkt kort als alles goed verloopt
Maar een enorme lange lastige baan
Indien er drempels zijn, onverhoopt.
Er zijn goede en ook slechte tijden
Vandaag zit ’t mee, morgen niet
’t slechte is soms niet te vermijden
Belangrijk is dat je optimaal geniet!
H.G.J Raemakers
Ik wens u allen een fijne vakantie

Vriendelijke groetenJanny Bosma
Algemeen voorzitter
CSAV Turnlust
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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
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk
Voorzitter
Dhr. H. Sandbrink.
Secretaris
vacant
Penningmeester
Dhr. N.F.R. de Vries
Verhuur Draaikolk:
Mw. R. de Vries-van Kempen

Inhoud:
3 Voorwoord Voorzitter
4 Colofon
5 Springmiddag
6 Onderlinge wedstrijden
7 Hoofdbestuur
Stichting Draaikolk
8 Sjoelen
9 Koersbal
Biljarten
10 Biljarten
Stichting Draaikolk
Oranje fonds
11 Rhönradturnen
12 Gedachtegoed
Redactie
13 Fotoclub
14 Sponsortocht Rabo
15 Reclame
16 Lesrooster Gymnastiek
17 De afdelingen

tel: 625751
tel: 630322
tel: 644007

Het Arsenaal 18

tel: 533363

Marsdiepstraat 353

tel: 628656

verhuur-draaikolk@kpnmail.nl

tel: 628656

Janny Bosma
Mary van de Ruit
Mary van de Ruit
Helma Winkelman
Henny Sandbrink
Truus van der Molen
Ida Vietje
Herman de Boer
Ingrid van der Hert
Henny Sandbrink
Henny Sandbrink
Sanne Pompert
Ton Bosma
Ton Bosma
René Slikker

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 24 september 2015
Graag digitaal per e-mail: bosma.t@quicknet.nl
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Springmiddag.

Nadat men alles afgetekend had, mocht een ieder nog blijven springen.

Op 18 april hadden wij een primeur.
Met een opstelling in de sportzaal van 8 springmogelijkheden, kon een ieder die ouder dan 6
jaar was komen springen.
Zoals de airtumbling, bok-, trampoline- en
touwtjespringen. Ook bij het Rhönrad waren 2
opstellingen gerealiseerd.
Gewapend met
een briefje waar
alle 8 toestellen
op stonden, kon
je aan de gang.
Men mocht zelf
de volgorde bepalen.
Door het briefje
per toestel af te
laten tekenen,
wanneer je daar
je springkwaliteiten had laten
zien, wist je wat je al gedaan had en wat je nog
moest of kon gaan doen.
Op een gegeven moment bleef 1 toestel onbenut: het touwtje springen. Dus 2 man leiding
ging zelf touwtje springen.
Toen kwamen er al snel kinderen kijken van, dat
kan ik ook.
Wat bleek, er waren kinderen die echt nog niet
konden touwtje springen.
Raar, maar waar!
Met hulp van de leiding lukte het na meerdere
pogingen toch!
Wat een genot om dan een glunderend koppie
te zien van, Hoera, het lukt mij ook!

Hier werd tot het eind aan toe dankbaar gebruik
van gemaakt.
Bij het verlaten van de zaal en het tonen van een
volledig afgetekend briefje kon men met een
kleine attentie huiswaarts gaan.
Daar er voldoende vrijwilligers bereid gevonden
waren te komen helpen, waren alle toestellen
continue ‘bemand’!
Bij deze nogmaals reuze bedankt aan allen die
deze middag tot een geweldige happening hebben gemaakt.
Wij als organisatie kunnen terugkijken op een
geslaagde middag met zo’n 35 tot 40 deelnemers
en gaan het wellicht het volgend jaar nogmaals
doen.
Mary van de Ruit
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2e Onderlinge Wedstrijd
Na weer keihard geoefend te hebben, is op 16
mei j.l. de 2e Onderlinge Wedstrijd geweest.
Jammer genoeg door o.a. verschillende schoolvakanties, hebben niet alle aangemelde kinderen acte de présence gegeven.
Toch is het weer een erg gezellige, voor de deelnemers zenuwslopende, gebeurtenis geweest.
Wat tijdens de les appeltje-eitje
is, gaat tijdens de wedstrijd helemaal de mist in. Of niet meer
weten wat je moet doen, terwijl
je eigenlijk je oefening uit je
hoofd weet.
Ook zijn er kinderen die voor
het eerst een wedstrijdje meedoen. Dat is wel heel spannend
hoor!!
En dan zitten er ook nog toeschouwers te kijken
naar wat jij allemaal al kunt, zoals je eigen ouders en Opa en Oma.
Het heeft de juryleden wat hersenkrakers gekost, maar alle deelnemers zijn weer met een
diploma met fraaie cijfers naar huis gegaan.
Het seizoen zit er bijna op. Op naar de laatste

en tevens finale wedstrijd op 20 juni.
Voor zover dit nog niet bekend is, nogmaals de
regels van deze 3e wedstrijd.
Er komen 2 uitslagen.
1e uitslag voor alle deelnemers op die dag met
uitreiking van diploma’s.
2e uitslag voor diegenen
die alle 3 de wedstrijden
hebben meegedaan en
dus medailles kunnen
winnen.
De wisselbeker is voor
degene die over 3 wedstrijden het hoogste aantal punten heeft behaald.
Deze beker mag een jaar
lang thuis bij de winnaar
staan en wordt dan weer
ingeleverd tegen een kleine herdenkingsbekertje, wat behouden mag worden.
Dus turn(st)ers zet hem op, deze laatste paar
weken.
Mary van de Ruit
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loten dat je hebt verkocht. Voor elk jeugdlid is
een eigen inschrijfboekje beschikbaar!!

Grote Clubactie 2015
Op zaterdag 19 september om 06.00 uur start de
landelijke verkoop van de loten voor de Grote
Clubactie. Alle jeugdleden van CSAV Turnlust
krijgen ook dit jaar weer een eigen
inschrijfboekje waarin de verkochte loten
kunnen worden genoteerd. Net als voorgaande
jaren gaat dat via een eenmalige machtiging.
Een bijkomend voordeel is dat leden daarna de
papieren loten niet meer hoeven af te leveren.

De landelijke lotenverkoop start op zaterdag 19
september. Tijdens de training/les in die week
van 14 tot en met 18 september ontvangen de
jeugdleden van de afdelingen gymnastiek de
inschrijfboekjes. De leden van de afdelingen
badminton, biljarten, koersbal en sjoelen maken
weer gebruik van de inmiddels bekende
intekenlijsten.
De trekking vindt plaats op 10 december.
Alvast een fijne vakantie en daarna rekenen we
weer op jullie allemaal!!
Helma
Winkelman

Ook dit jaar maken de jeugdleden weer kans op
een prijs(je.) Dit is afhankelijk van het aantal

Sleutelplan De Draaikolk
De Draaikolk maakt gebruik van veel vrijwilligers waarvan een groot deel ook één of meerdere sleutels en/of toegangscode van het gebouw heeft. In het verleden was Wil Litzouw
bezig hier enige structuur in aan te brengen,
maar hij heeft dat helaas niet af mogen maken.
Voorlopig zal Arend Hollander het sleutelplan
beheren en met zijn allen gaan we proberen
wat orde in het geheel aan te brengen.
Inmiddels zijn we gestart met het sleutelbeheer
van de buitendeur van de fietsenstalling. Hiervan is een groot aantal sleutels in omloop en
regelmatig moeten we deze laten bijmaken
omdat er of nieuwe vraag naar is, of men is de
sleutel kwijt. Vanaf heden wordt deze sleutel
verstrekt tegen een bijdrage van € 7,50. Dit is
géén borg maar het zijn de kosten die we moeten maken die verrekend worden.

Voor mensen die al een sleutel hebben verandert er dus niets, wel willen we graag het bestand completeren en verzoeken we de mensen
die een sleutel van het fietsenhok hebben dit
kenbaar te maken. We zullen hiervoor wat
briefjes bij de bar leggen waarop u uw naam
kunt schrijven als u een sleutel van het fietsenhok heeft.
Aan de beperktere groep met meer sleutels zal
een lijst worden verstrekt waarop zij kunnen
aankruisen welke sleutels zij bezitten zodat we
het plan verder kunnen completeren.
Hiermee hopen we snel een adequaat overzicht
te hebben van onze Draaikolk sleutels.
PS: Heeft u sleutels in uw bezit van de Draaikolk en gebruikt u deze niet meer, lever deze
dan in (met label aub) in het postbakje van de
secr. van de Draaikolk.
Henny Sandbrink

De regeling uit het verleden, mits dit in de administratie te achterhalen is, zal voor de bestaande sleuteleigenaren voorlopig blijven bestaan.
7

jaargang 13 nr.5

Weer terug van weggeweest !!!
In de vorige Turnlustscala schreef ik dat het
voorlopig mijn laatste stukje was.
Helaas, het is anders gelopen. Onze nieuwe
voorzitter heeft zijn taak per 16 april wegens
privé omstandigheden opgezegd.
Jammer, nu zijn we weer druk aan het zoeken
naar een nieuwe voorzitter. Maar dat lukt nog
niet erg. Dat houdt in dat ik voorlopig maar
weer een krabbeltje maak voor de scala.
De afgelopen tijd hebben we geen bijzondere
activiteiten gehad en is alles rustig verlopen.
Wel hebben we deelgenomen aan een sjoeltournooi van Piet Hein en van de Viskom. Daarin
vielen mevrouw Buis en Tiny Boutkan in de prijzen.
We zijn nu druk bezig met de organisatie van
onze afsluitmiddag op 25 juni. Deze keer mogen

de leden weer een introducé meebrengen zodat
de gasten ook kennis kunnen maken met onze
sjoelvereniging en de Draaikolk. In de volgende
scala meer hierover.
En zo loopt het 1e deel van de competitie op z'n
eind en gaan we met vakantie. We hopen op een
mooie zomer en dat we eind augustus gebruind
en uitgerust aan het 2e deel kunnen beginnen.
Ik wens iedereen een fijne vakantie en hoop jullie allemaal gezond weer in augustus of september te ontmoeten op onze speelavond of middag.
Tot slot nog een vakantiegedichtje van een onbekende Karin.
Truus van der Molen.

Vakantie
plannen lang geleden gemaakt
of misschien een "last minute" dit iets voordeliger maakt
eigen land valt niet in de gratie, te veel regen en evenzo wind
uitwijken naar warme oorden waar je wat meer zon vindt
't is maar net waarvoor je kiest
misschien toch liever thuis blijft wens ik iedereen een mooie tijd
uitgerust of misschien moe zijn is een keuze die je zelf maakt
overal waar de zon schijnt, zorgt dat somberheid verdwijnt
even uit de dagelijkse sleur, geen televisie of politiek gezeur
'n heerlijk weekje vakantie gaan, kan je er een heel jaar tegenaan.
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Agenda
Vakantie maandag afdeling
van 29 juni tot 17 augustus
Vakantie vrijdag afdeling
van 26 juni tot21 augustus

We hebben een goed jaar gehad
Er waren soms wel eens wat strubbelingen,
maar de lach en het plezier stonden voorop. En
dat houdt het koersbal levendig.

Koersbal kampioenschap is op 4 oktober 2015.
De laatste weken van het koersbal seizoen zijn
aangebroken
Velen van ons zijn al met vakantie of ze gaan
binnenkort
Voor de vrijdag is de competitie al afgelopen
daar is de strijd al beslist
Voor de maandag moet het nog gebeuren
Dan is het koersbal seizoen afgelopen

Hallo allemaal
De dames van Turnlust 6 hebben op 19 april
met overtuiging weer de landsfinale bereikt.
De eindstand van de beslissingswedstrijd was:
1 Turnlust 6, 94 punten 96.08 % gespeeld
2 SPORT 5 , 88 punten 89.85% gespeeld
3 De Stompetoren, 88 punten 84.32% gespeeld
4 Het wapen van Grootebroek 85 punten
88.56% gespeeld

In de 3e klasse, A en B zijn het team van Kaper
en het team van Turnlust kampioen geworden
van het district.
Een leuk detail is dat de beide teams geheel uit
dames bestaat.
( Wat vrouwen kunnen niet biljarten ).
We laten dus een heleboel teams achter ons
bestaande uit heren.
Vrijdag 27 maart is die beslissingswedstrijd geweest in De Dukdalf.

Ik wens jullie een goede vakantie toe.
En ik hoop dat we elkaar weer in goede gezondheid terug zien in augustus als de ballen weer
gaan koersen.
Ida Vietje

Aan deze beslissing wedstrijd in Haarlem deden voor Turnlust de dames I. v/d Hert, R. de
Vries, C. Hoepe, D. van Schooneveld en A. de
Boer mee.
In alle wedstrijden waren deze vijf vrouwen alle
tegenstanders te slim af.
Proficiat en gefeliciteerd met dit resultaat en nu
nog het Nederlands kampioenschap.
H de Boer
secertaris

Het Turnlust team is daar overtuigend eerste
geworden.
28 maart speelde ons team ook in de gewestelijke finale van de Damesbokaal hier werd ons
team derde.
In het weekend van 18 en 19 april werden de
gewestelijke team finales van de C3 klasse gespeeld in Weteringbrug, (ik had nog nooit van
dat gehucht gehoord) en zondag in Beverwijk
(Vervolg op pagina 10)
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(Vervolg van pagina 9)

maar dan moest ons team zich zaterdag bij de
eerste twee plaatsen.
Zaterdag werden we tweede en mochten dus
zondag af reizen naar Beverwijk.
Hier werden we tot onze grote verbazing eerste,
we hebben enorm goed gespeeld.
Dus dat wordt in juni naar het nationaal in
Nieuwegein spelen allemaal heeeeeel spannend.
Ingrid v/d Hert

Draaikolktoernooi
De winnaar van het toernooi is (heel erg verdiend )Herman Pol van de maandagavond geworden .
Jan de Wit werd tweede en Roel Okkerse derde.
Gerrit Fredriks had de bokaal al 2x gewonnen
en ging voor de derde keer op Het huzarenstukje lukte dit keer niet . , af en toe kwam er een
strijdkreet uit zijn mond Dus dacht iedereen
dat hij flink op koers lag, maar hij bleef hangen
op de 6e plek.

Opbrengst van de Collecte Oranjefonds
In de laatste week van april zijn 8 vrijwilligers
als collectant voor het Oranjefonds en De
Draaikolk langs de deuren gegaan. Ook heeft er
die week een collectebus in De Draaikolk gestaan bij de kassa. Het weer was niet al te geweldig maar toch wisten de collectanten in totaal € 761,42 op te halen. Dat is een geweldige
prestatie!
De helft hiervan, €380,71, is door het Oranjefonds inmiddels overgemaakt naar De Draaikolk. Geld dat we heel goed kunnen gebruiken.
Ook volgend jaar zal het Oranjefonds weer collecteren rond eind april. Ook dan zijn we van

Gerrit Kraak bereikte plek 4, op de voet gevolgd door J. Boer (5 ) B. Huntelerslag en Leo
van Nuland eindigden respectievelijk als 6 en 7.
Het toernooi was erg gezellig , de spelers kregen allen een mooi aandenken en een bos bloemen.
De hoogste serie was van B. Huntelerslag 30, en
H. Pol 23.
Ik ben er niet elke avond geweest dus ik weet
niet meer te vertellen.
Dank aan A. van Tillo en A. Noordover voor de
wedstrijdleiding.
Ingrid v/d Hert

plan weer mee te doen. Uiteraard hopen we
dan op nog meer vrijwilligers die zich willen
opgeven als collectant zodat de opbrengst voor
het Oranjefonds en ….. De Draaikolk nog groter
is.
Als voorzitter van De Draaikolk wil ik de collectanten hartelijk danken voor hun inzet! Ook
namens het Oranjefonds.
Henny Sandbrink
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Dagje demo
De rhönrad groep van Turnlust geeft één keer in
de zoveel tijd een demonstratie. Dat doen wij
om te laten zien hoe ver we zijn met trainen en
wat we allemaal kunnen. De gymvereniging Lycurgus uit Schagen. Had ons uitgenodigd voor
een demo tijdens hun jaarlijkse uitvoering.
Een dagje demo begint eigenlijk al de dag van te
voren. Dan
worden namelijk alle raderen
los geschroefd
en uitelkaar
getild. Vervolgens worden er
vuilnis zakken
omheen gedaan voor bescherming en dan zetten we ze in het halletje.
De volgende dag gaan de raderen op de kar achter de auto van juf en meester. Dit is dan ook
nog echt puzzelwerk ook. Als je voor het eerst
meedoet met een demo ziet dit er allemaal nog
heel raar uit. Ik zag aan de andere meiden dat
het er allemaal heel normaal aan toe ging.

Toen we na een z’n 20 min. Bij de sporthal waren begonnen we met afladen en in elkaar draaien van de losse raderen. Toen we allemaal omgekleed en wel klaar stonden was het zo ver.
Alle lichten waren op ons gericht. Toch moet ik
zeggen dat ik tot nog toe niet zenuwachtig was,
maar als je daar dan staat voor al die mensen
dan hoop je toch stiekem wel dat het allemaal
goed gaat. En het ging goed we kregen tijdens
en na ons optreden applaus
Voor ik het wist waren we klaar met de demo en
mochten de raderen weer uitelkaar. Netjes hebben we gewacht tot het einde van de uitvoering.
Aan het einde moesten we naar voren om eenbedankje in ontvangst te nemen. Nadat we alle
raderen weer netjes hadden opgestapeld en in
de kar hadden gezet (dit keer zonder vuilniszakken) want ze hadden nu twee weken de tijd h
om te drogen. 5 uur gingen we terug naar De
Draaikolk. Daar hebben we alle raderen terug
achter het net gezet, en de vakantie mocht beginnen!
Ik vond het een spannende, maar leuke demodag.
Sanne Pompert

Op weg naar de turnhal in Schagen kijken mensen in andere auto’s nog best wel raar op als ze
dan een of andere circus act voorbij zien rijden.
Maar voor ons was dit normaal.
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Zand problemen
De Koogh is een levendige badplaats op het
mooie eiland Texel. Het dorp ligt meteen achter
de duinen vlak bij zee. Het toerisme heeft het
plaatsje een tweede kans gegeven. Want een
eeuw geleden waren er bijna geen bewoners
meer in De Koog.
Mensen die gebleven waren, leefden in bittere
armoede.. Het zand had de haven die er was
doen dichtslibben en de vissers waren weggetrokken. Veel huizen waren bezig onder het
zand te verdwijnen.
Wat zouden 'de Kogers' van toen vinden van het
onderstaande verhaal?

Rondom het kerkpleintje liggen, tegenover de
oude kerk, nu winkels, een kapper en wat restaurants. Met name in het zomerseizoen is het
er levendig druk. Vandaag de dag blijft het zand
meestal netjes in de duinen. Op een paar keer
per jaar na. Dan drijft een harde westenwind het

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

duinzand het dorp in. In alle straten ligt dan
binnen een dag een dikke laag. Ook het dorpsplein ontkomt niet aan zijn portie zand. Voor de
winkeliers en het horecapersoneel betekent dat
extra werk. Want hun klanten brengen het zand
mee naar binnen. Zij moeten een paar keer per
dag de vloer schoonmaken om te voorkomen
dat de korrels tussen de uitgestalde koopwaar of
in het eten geraken. Intussen klagen de ondernemers steen en been over die lakse gemeente
die de boel niet op komt ruimen. Pas na een
paar dagen haalt de gemeentereiniging met een
veegwagen het spul
weg. Het leven herneemt zijn gewone loop, tot
een paar maanden later. Een nieuwe storm een
prachtige laag duinzand achterlaat in het dorp.
'Ik veeg mijn winkel, meer kan ik niet doen, het
ligt aan de gemeente', zegt een horecaexploitant zuchtend tegen een nieuwe winkelier. 'Je moet er maar aan wennen. Een paar keer
per jaar is het bingo.'
De nieuwe winkelier kijkt naar het plein en
roept dan zijn personeel. Even later zijn ze het
plein aan het schoonvegen. 'Ik veeg liever één
keer het plein, dan twintig keer mijn winkel.' De
andere ondernemers zien de doortastendheid
van de nieuwkomer met verbazing aan. Waarom
had niemand eerder aan deze oplossing gedacht?
Uit Doorstroming

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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Wel eens in april naar de Poldertuin in Anna
Paulowna geweest? Neen? Dan mis je wel iets,
want het is een lust voor oog en neus.
Gewapend met fototoestellen toog de fotoclub
naar de Keukenhof van het noorden. Ze konden
daar hun hart ophalen voor mooie plaatjes.
Allerlei tulpen en lelies stonden volop in bloei.
Iedere fotograaf probeerde zijn of haar mooiste
plaatje maken. Dit met of zonder “scherpte,
diepte” Dit onderwerp in de fotografie was
daarvoor uitgebreid behandeld op onze praktijkavond door onze voorzitter. Op deze avonden bekijken we opnames die we daarvoor hebben gemaakt . Van opbouwende kritiek leren
we onderling heel veel, zodat onze foto’s steeds
mooier worden.
Heel trots kan ik de volgende kunststukjes laten
zien

Evelyn Das

Frans Oorschot

Bram Ernens

Wabe Kaptein

Ton Bosma
Jolanda Seinen

Wil je meer uit je fototoestel 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

René Slikker
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Fietstoertocht Rabobank 2015
Op zaterdag 6 juni 2015 hebben 2 teams van
Stichting Draaikolk en CSAV Turnlust meegedaan aan de fietstoertocht van de Rabobank.
Voor de stichting fietsten Henny Sandbrink,
dochter Mirjam, Jennifer van Orselen en Ilse
Cornelissen mee.
Voor de vereniging fietsten Brenda Bosma,
Sjoerd van der Werf, Marina Wildenburg en
René Slikker.
Beide instanties hebben met deze leuke tocht
200 euro verdiend aan sponsorgeld.
Het was in tegenstelling tot andere jaren erg
mooi fietsweer en we kregen allemaal een rugzakje met proviand mee van de Rabobank.
Marina moest fietsend uit Julianadorp komen
omdat de fiets niet in de auto paste.
De tocht begon bij manage de Duinruiters en
ging via Breezand naar de tennisvereniging in
Anna Paulowna.
Daar even een rustpauze en genieten van een
kopje koffie in de zon.

Vervolgens ging de groep weer terug richting
Julianadorp waar gestempeld moest worden bij
de golfclub.
De overtocht met het pondje en vervolgens
door Noorderhaven.
We werden bij de golfclub binnengehaald met
de muziek van een draaiorgel.
Vanuit Julianadorp via de kanoroute terug naar
Den Helder.
Een leuke fietstocht en ook nog geld verdiend
voor de vereniging!
Rabobank bedankt voor de organisatie en alle
deelnemers bedankt voor de gezellige fietstocht!
René Slikker
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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
75wij
doneren
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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C.S.J.V. Turnlust gym contributie NL70RABO01431.98.246
Opzeggen VOOR 1 JUNI EN VOOR 1 DECEMBER
Mw. S. Emmaneel Sperwerstraat 27

1781 XB Den Helder

0223– 613011

Contributie :

Gymnastiek t/m 15 jaar
Ouder- en kindgym
Gymnastiek vanaf 16 jaar
Extra activiteit (per uur)
Inschrijfgeld

€ 9,00
€12,50
€11,00
€ 7,50
€ 5,00

Twee leden per gezin betalen de volle contributie. Elk volgend gezinslid betaalt de halve
contributie. Bij het vaststellen van de reductie wordt uitgegaan van de volgorde in leeftijd
van oud naar jong. De bijdrage aan de KNGU is in de contributie verwerkt zodat daarvoor
geen aparte bijdrage wordt gevraagd.
De Draaikolk

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder

Maandag
Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

18.30 - 19.30

Rhönradturnen beginners

19.30-20.30

Rhönradturnen gevorderden Janny/Ton Bosma

16.30 - 17.30

Meisjes vanaf 6 jaar

Mary van de Ruit

17.30 - 18.30

Meisjes extra training

Mary van de Ruit

18.30 - 19.30

Rhönrad turnen beginners

Lobke Florissen, Kim van den Berg, Darlene Ekkebus

19.30 - 21.00

Rhönrad turnen gevorderden Janny/Ton Bosma

08.30 - 09.30

Conditietraining

Lenie Koomen

09.45 - 10.45

Ouder- en kindgym

Els Schram

15.00-16.00

Kleuters

Mary van de Ruit

16.00 - 17.00

Meisjes 6 - 10jaar

Mary van de Ruit

17.00 – 18.00

Meisjes vanaf 11 jaar

Mary van de Ruit

08.45 - 09.45

Conditietraining

Fred Schouten

Lesrooster wijk Julianadorp

Donderdag

Inge Lamboo, Noëlle Kok, Amanda Vink

Vogelzand

16.00 - 17.00

Kleuters

Mary van de Ruit

17.00 - 18.00

Meisjes 6 en 8 jaar

Mary van de Ruit

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Meisjes 9 en 10 jaar
Meisjes 11 jaar en ouder.

Mary van de Ruit
Mary van de Ruit

Agenda Gym

activiteit

20 juni

Onderlinge wedstrijden
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De Draaikolk, Dollardlaan 202, postbus 173 1780 AD Den Helder, tel: 624207
Bestuur:
Voorzitter: Dhr. H. Sandbrink.
Secretaris: vacant
Penningm.: Dhr. N.F.R. de Vries

Het Arsenaal 18

1781 XP

Den Helder

tel: 533363

Marsdiepstraat 353

1784 AG

Den Helder

tel: 628656

Verhuur:

Marsdiepstraat 353

1784 AG

Den Helder

tel: 628656

1788 LK
1783 HT
1788WG
1781 RT

Julianadorp
Den Helder
Den Helder
Den Helder

Mw. R. de Vries

Voorzitter:
2e voorzitter
Secretaris :
Penningmeester

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

Kruiszwin 1305
Lijsterbesstraat 1
Boterzwin 3317
Steengracht 27

tel: 753134
tel: 628909
tel: 641299
tel: 618691

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

Voorzitter;
Dhr. H. Sandbrink.
Secretaris:
Mw. D. Sinke-Schoen
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg

Het Arsenaal 18
Ooievaarstraat 55
Boterzwin 4221

1781 XP Den Helder
1781 VK Den Helder
1788 WT Julianadorp

tel: 533363
tel: 684444
tel: 642239

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

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris :

Mw. H. Schram-Visser
Dhr. M.J. de Vries
Mw. J v.d. Berg

TC:
Mw. M v.d. Ruit
Lestijden: zie elders dit blad

Dijkschouwersln 79 1785 HN
De Torp 18
1785 RN
Koggeschip 122
1784 SL

Den Helder tel: 632370
Den Helder tel: 631392
Den Helder tel: 633126

Middelzand 2808

Julianadorp
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Voorzitter
vacant
Secretaris
Mw. G. van der Molen
2e Penningmeester Mw. J. Markus
bestuurslid
Mw. T. Boutkan

Baljuwstraat 29
J. Roggeveenstr 20
Baljuwstraat 109

1785 SC
1782 VN
1785 SE

Den Helder tel: 622980
Den Helder tel: 617721
Den Helder tel: 612385

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“
Dinsdag: 19.30 – 22.00 uur
Donderdag: 14.00 - 17.00 uur

Voorzitter
Secretaris
Penningm.
Bestuurslid
Bestuurslid

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

Elzenstraat 41
1783 HV
Elzenstraat 41
1783 HV
Sth.WillemVstr.18 1785 JA
Barkstraat 14
1782 BH
Landbouwstraat 352 1787 AT

Den Helder
Den Helder
Den Helder
Den Helder
Julianadorp

tel: 616927
tel: 616927
tel: 632242
tel: 633522
tel: 757550

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”:
Afdeling maandag van 13.45 – 16.15 uur
Afdeling vrijdag van 13.45 – 16.15 uur
Contributie € 5,00 per maand per persoon per afdeling en € 9,00 per persoon per 2 afdelingen Gelieve dit
automatisch over te maken op bankrekeningnummer NL51RABO01431.98.297 t.n.v. penningmeester
CSAV ”Turnlust” – afd.Koersbal, Den Helder o.v.v. contributie

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Dhr R. Slikker
Dhr. T. Bosma
Dhr R. Slikker

Korvetstraat 1
Andromeda 81
Korvetstraat 1

1784 MP
1785 MP
1784 MP

Den Helder
Den Helder
Den Helder

tel: 644007
tel: 625751
tel: 644007

Theorieavond in het Sport– en Zalencentrum “De Draaikolk”:
laatste woensdag van de maand 19.30– 22.00 uur. Praktijkmiddag in overleg.
Contributie: €5,00 per maand over te maken op NL49RABO0148554091 t.n.v. CSAV ”Turnlust” Hoofdbestuur
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