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Het begint echt vakantieweer te worden. De temperatuur stijgt en de dagen zijn lekker lang.
Ik word daar altijd super relaxt van. Vooral als we met de vouwwagen een paar dagen op pad
zijn.
Het laatste nummer van Turnlustscala van het seizoen 2015-2016 is klaar. Het is een zomereditie met buitenactiviteiten en laatste (finale) wedstrijden.
De dames van de afdeling biljarten hebben weer de finale gehaald van het Nederlands Kampioenschap . Deze zal eind juni plaats vinden.
Dewi Lamsfus heeft zich geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen rhönradturnen.
Een verslag van dit evenement treft u elders in dit blad. Ik kan alvast melden dat ze eerste is
geworden op de discipline sprong en vierde in de meerkamp! Een geweldige prestatie.
Een aantal andere uitslagen zult u in het volgende nummer aantreffen.

De avondvierdaagse is ook weer voorbij.
Dat is voor De Draaikolk elk jaar weer een
uitdaging. Dit jaar waren er voor het eerst
suikerspinnen te koop!

Nieuw is de gedeeltelijke openstelling van De Draaikolk tijdens de zomervakantie.
De afdeling badminton zal hiervan gebruik maken.
Over de speeldagen wordt u nog geïnformeerd.
Afdeling Vitaal & Fit Turnlust start deze vakantie met

Turnlust Vakantie-Sportweken voor 60+
Op elke dinsdagmorgen van 10.00-11.00 uur wordt er een beweeg/spelles gegeven. En na
afloop wordt er koffie of thee gedronken.
Kosten € 3,00 per keer (Turnlustleden gratis)
Ik wens u allen een relaxte vakantieperiode. Of u op pad gaat of niet: GENIET!!

Janny Bosma-Karsijns
alg. voorzitter
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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: 625751
tel: 630322
tel: 644007

Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk
Voorzitter
Dhr. H. Sandbrink.
Het Arsenaal 18
Secretaris
Dhr. Dhr H. Beekes
Ooievaarstraat 59
Penningmeester
Dhr. JJ. Van der Linden Middelzand 5507

tel: 533363
tel: 621945
tel: 642724

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

Inhoud:
3 Voorwoord Voorzitter
4 Colofon
5 Sjoelen
Grote Clubactie
6 Fotoclub
7 Badminton
Gymnastiek
9 Springmiddag
10 Vitaal en Fit
11 Rhönradturnen
13 Redactie
14 Gedachtegoed
Koersbal
15 Reclame
16 Lesrooster Gymnastiek
17 De afdelingen
18 Biljarten
RABO fietstocht
20 Vitaal en Fit

tel: 628656

Janny Bosma
Truus van der Molen
Helma Winkelman
René Slikker
Henny Sandbrink
Mary van de Ruit
Mary van de Ruit
Janny Bosma
Ton Bosma
Ton Bosma
Ida Vietje

Ingrid van der Hert
Henny Sandbrink

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 25 september 2016
Graag digitaal per e-mail: bosma.t@quicknet.nl
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Dit is mijn laatste bijdrage aan de
Turnlust Scala. Om persoonlijke reden stop ik
per 1 juli met sjoelen.

Ik wens alle leden van Turnlust en medewerkers
heel veel plezier in het beoefenen van hun sport,
maar vooral de Sjoelclub wens ik het allerbeste
voor de toekomst.

We zijn nu bezig met de voorbereiding voor de
afsluitmiddag van het 1e deel van de competitie
2016 die gehouden wordt op 30 juni a.s. Het
thema is deze keer kleurensjoelen.
Heel iets anders dan het traditionele sjoelen
maar heel leuk. De poortjes krijgen een andere
kleur en de telling is niet zoals gewoonlijk 20,
40, 60 etc. maar de kleuren worden geteld.
Alle leden mogen weer een introducé meebrengen.
Na afloop hebben wij een uitgebreide broodmaaltijd en kan de vakantie beginnen.

Truus van der Molen.

De start van het 2e deel van de competitie begint op 30 augustus en 1 september.
De dinsdagavond verhuist dan naar een andere
locatie n.l. de foyer. Dat zal even wennen zijn,
maar financieel is dit aantrekkelijker.
Tot zover mijn stukje voor de Scala.

inschrijfboekjes. De leden van de afdelingen
badminton, biljarten, koersbal, Turnlustfocus ,
sjoelen en Vitaal en Fit maken weer gebruik van
de inmiddels bekende intekenlijsten.
De trekking vindt dit jaar plaats op 8 december.

Grote Clubactie 2016
Op zaterdag 1
oktober 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.

Alvast een fijne vakantie en daarna rekenen we
weer op jullie allemaal!!

Ook dit jaar maken de jeugdleden weer kans op
een prijs. Dit is afhankelijk van het aantal loten
dat je hebt verkocht. Voor elk jeugdlid is een
eigen inschrijfboekje beschikbaar.
Helma Winkelman

Tijdens de training/les in de week van 26 tot en
met 30 september ontvangen de jeugdleden de
5
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Op zaterdag 23 april was de fotoclub met 6 leden (Ton, Mart, Wabe, Jan, Frans en René) vertrokken vanuit de Draaikolk voor een rondje
Texel. De weersomstandigheden waren weliswaar koud, maar we gingen vol goede moed
naar de veerboot. Om 9 uur vertrokken we met
Ton en Mart als chauffeurs naar de Teso om
daar om 9:30 met de boot te vertrekken.
Eenmaal aan boord genoten we van een kop
koffie in het restaurant en wisselden we alvast
ideeën uit. De accu’s van de camera’s waren vol,
zoals vooraf al gewaarschuwd door de secretaris. En inspiratie was er bij iedereen!

werd de lunch genuttigd met een pannenkoek
of een boerenboterham en een kopje koffie.
De weg voerde ons vervolgens richting De
Cocksdorp. We parkeerden eerst bij de veerdienst naar Vlieland om foto’s te maken van de
aanlegsteiger en de omgeving van het strand.
Verder richting de vuurtoren werden we voor
de zoveelste keer overvallen door een hagelbui,
waarbij Ton zichzelf hardop afvroeg of hij de
winterbanden niet alsnog te vroeg had verwisseld. Hier was het dan met 4 graden ook wel erg
koud. Desondanks hebben we een wandeling
gemaakt naar de vuurtoren en op het strand,
waar enkele die-hards aan het “blowkarten” waren.
Ondanks de mooie foto’s begon iedereen weer
te verlangen naar de warmte thuis. Maar natuurlijk wilden we nog wel even een kijkje nemen bij de Slufter. Na het beklimmen van de

De eerste stop was bij de kerk van Oudeschild,
om vervolgens een wandeling te maken over de
haven. Na de haven werden foto’s gemaakt van
de molen en besloten we even door te warmen
in het vissersmuseum.
Na te zijn opgewarmd ging de reis verder naar
Oosterend. Hier werd eerst gestopt bij de ijzeren Zeekaap om wat plaatjes vast te leggen.
Voordat we de wandeling begonnen besloten we eerst even een volle hagelbui af te wachten. Aangekomen bij de ijzeren Zeekaap scheen
de zon en konden we ons hart ophalen aan de
fraaie contrastrijke lucht. In Oosterend wandel-

trap werden hier nog foto’s gemaakt van het
fraaie uitzicht.
Om 15:30 konden we nog even genieten van de
zon op het beschutte voordek van de Texelse
boot, nagenietend van een koude maar inspirerend en fotogeniek dagje Texel.
den we door de kleurrijke straatjes en langs de
hervormde kerk. Bij restaurant Strends End

René Slikker
6
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Badminton toernooi Dorus RijkersTurnlust

jaar waren Marina Wildenburg en Raymond
Notten de gelukkige winnaars van 2 kaartjes
voor een schouwburg voorstelling.

Dit jaar was het gezamenlijke toernooi van
Turnlust Badminton en Dorus Rijkers op zaterdag 23 april. Tijdens een gezellige middag hebben 12 dames en 22 heren ieder 8 wedstrijden
mixed of dubbel gespeeld. En zoals ieder jaar
werd er flink om de punten gestreden, maar wel

Na afloop van de wedstrijden was er tijd voor
een drankje en werd rijkelijk genoten van de
maaltijd die dit jaar door Dorus Rijkers was verzorgd. Alles bij elkaar was het weer een zeer
geslaagde middag.

uiterst sportief.
Nadat alle ronden gespeeld waren kon de balans
worden opgemaakt. Bij de dames was Joyce
Wierstra van Dorus de sterkste en bij de heren
ging de overwinning nipt naar Murthy Kolluri.
Daarnaast werden ook 2 prijzen verloot en dit

2e Onderlinge wedstrijd
Op zaterdag 16 april hebben we de 2e onderlinge wedstrijd gehouden. Het is een gezellige
drukke bedoening geweest, veel publiek, veel
deelnemers.
Wel twee en twintig, vier meer dan de vorige
wedstrijd. Jammer genoeg niet meer jongens
die mee willen doen, maar wie weet met de
laatste wedstrijd.
De nieuwe deelnemers zijn echt enorm nerveus: nog niet zo heel lang lid, gelijk al mee
willen doen aan een wedstrijd, nog geen verenigingspak hebben, je oefeningen uit je hoofd
moeten leren enz.
De onderlinge wedstrijden zijn echt heel ongedwongen, je moet gewoon goed je best doen
want meer kun niet doen, toch? En zeker plezier in het sporten blijven houden.
Natuurlijk staat het geweldig wanneer iedere
deelnemer in het zelfde, dus verenigingspak,
acte de présence geeft. Maar dit mag je natuur-
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Foto’s website Dorus Rijkers
http://dorusrijkers.com/

Henny Sandbrink

lijk niet verwachten van diegenen die nog niet
zo lang op les zitten.
Wat betreft het uit het hoofd weten van de
oefeningen, maken we er niet zo’n probleem
van. Deze wedstrijd is dan ook erg veel voorgezegd, moet kunnen!?
Maar toch, het is een leuke wedstrijd geweest
en het heeft de volgende resultaten opgeleverd
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Naam

Niv

Balk

Vloer Sprong

Brug

Totaal

Myrthe de Wit

3

7,70

8,20

8,80

8,40

33,10

Femke Molenhuis

3

7,80

8,00

8,60

8,60

33,00

Fay Marrenga

3

7,60

7,80

8,40

8,80

32,60

Reza Oele

3

7,30

7,40

8,40

8,20

31,30

Nelleke Hickman

3

6,10

7,50

8,70

7,80

30,10

Suus Wilms

3

6,90

6,80

8,20

8,00

29,90

Lynn v. Veldhoven

2

8,40

8,20

7,90

7,90

32,40

Tessa Buurman

2

7,90

8,30

8,20

8,00

32,40

Britt Nieuwold

2

8,00

8,00

7,50

7,60

31,10

Imke Laufenberg

2

7,40

8,00

7,80

7,20

30,40

Amanda Vink

G

7,60

7,00

7,30

7,20

29,60

Robin Kneefel

G

7,30

7,20

7,60

7,00

29,10

Niv

Balk

Vloer Sprong

Brug

Totaal

Kim van den Berg

F

7,70

7,70

7,80

8,40

31,60

Ilse de Wit

1

7,80

7,50

8,20

8,10

31,60

Fleurine Veenstra

1

7,40

8,00

7,40

8,00

30,80

Raphaela Alting

1

6,80

7,20

7,70

7,60

29,30

Anna Akhavan

4

7,70

8,60

8,70

8,80

33,80

Elin Mulder

4

7,70

8,70

8,30

7,60

32,30

Liz Joldersma

4

7,10

8,50

7,60

8,00

31,20

Sana Hoogland

4

7,80

8,30

7,00

7,20

30,30

Jasmijn Dijs

4

6,50

8,40

7,50

7,40

29,80

Niv

Sprong

Brug

Ringen

Vloer

Rek

Totaal

4

8,20

8,40

7,40

8,10

8,60

40,70

Naam

Stijn Nieuwold

Nu gaat de spanning nog meer omhoog. De volgende wedstrijd heeft een daguitslag en een
medaille-uitslag. Die is voor diegenen die alle
drie de wedstrijden hebben geturnd. Ook wordt
dan bekend wie de wisselbeker wint. Lukt het
Britt Nieuwold deze opnieuw te bemachtigen of
krijgen we een nieuwe topper? Dit zal blijken
op 25 juni a.s.
Mary van de Ruit
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Springmiddag
Hoera, De 2e springmiddag op 21 mei (de 1e was
op 18 april 2015) is tot ieders tevredenheid goed
verlopen.
Daar er voldoende vrijwilligers waren, zijn alle 8
springsituaties snel opgezet. Ruim voordat de
deelnemende kinderen binnen lopen. Deze
moeten wel ouder dan 6 jaar zijn.
Wij hebben ergens een grens moeten trekken en
voor ons is dat de leeftijd van minimaal 6 jaar.
Hierbij zijn wij er van uit gegaan dat zij dan
zelfstandig (evt. met enkele aanwijzingen of wat
hulp van de aanwezige leiding per springsituatie) het parcours in de zaal af kunnen leggen.
Dit alles uit veiligheidsoverwegingen en verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen die deze
middag hebben georganiseerd
De kinderen worden verwelkomd door Jolande
van den Berg (secretaresse van de afdeling Gymnastiek) die de middag heeft geopend. Ook
heeft zij enige uitleg gegeven over wat de bedoeling is van deze middag. Op eigen tempo en
zelf te bepalen volgorde lekker in de zaal bezig

9

zijn, veel plezier hebben en zo vaak je wilt je
favoriete spring gebeuren nog eens proberen.
Wanneer de kinderen genoeg hebben van het
springen, gaan zij (zoals bij de opening van de
middag reeds is aangegeven) nog één maal langs
de inschrijftafel om hun volledig afgetekende
toestellijstje te laten zien. Daarna gaan zij voldaan en vrolijk huiswaarts met een attentie en
een springdiploma.
Het is een reuze gezellige middag geweest met
net even meer kinderen dan vorig jaar, dus zeker niet voor niets geweest.
Met dank aan alle medewerkende vrijwilligers,
die er ook weer voor hebben gezorgd dat alles
weer supersnel is opgeruimd na afloop.
Mary van de Ruit
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coördinatievermogen, spierkracht en
evenwichtsgevoel. Voldoende bewegen heeft
een gunstig effect de longen, hart en bloedvaten
(bloeddruk) en spieren. U gaat zich beslist fitter

60-PLUSSERS, DOE MEE EN KRIJG (WEER)
PLEZIER IN BEWEGEN
Zegt u wel eens tegen uzelf: “Ik moet nodig eens
wat aan beweging gaan doen”?, maar komt het
er niet van? Of weet u niet wat u dan moet gaan
doen? Of u wilt wel actiever zijn, maar het ‘zit
gewoon niet in uw systeem’. U bent te druk, te
moe of u heeft geen zin om alleen te gaan.
Juist als u van bewegen een gewoonte maakt en
het regelmatig doet, zal uw fitheid, uw
functioneren en uw levenskwaliteit verbeteren.
Tevens is bewegen effectief gebleken tegen het
voorkomen van valongevallen.

voelen. Wat het nog meer oplevert?
Een uurtje actief zijn in een ongedwongen,
gezellige sfeer en nieuwe mensen ontmoeten.
Twijfel niet (langer), kom gezellig langs en doe
mee!

“Vitaal en Fit Turnlust”
Dit is de nieuwe afdeling van Turnlust waar
wekelijks beweeglessen worden gegeven van een
uur, waarbij het plezier in bewegen voorop
staat. U maakt kennis met een gevarieerd en
veelzijdig beweegprogramma. Voorbeelden
hiervan zijn; badminton, aangepast volleybal,
bewegen op muziek, fithockey, gymnastiek,
conditiecircuit, balspellen, etc. Elke week een
andere attractieve beweeg les. De lessen staan
onder leiding van speciaal daartoe opgeleide
docenten. Zij
houden
rekening met
de
verschillende
niveaus van
de
deelnemers.

Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon
een kijkje komen nemen of mee komen doen.

Wilt u eerst meer informatie? Neemt u dan
contact op met:
Janny Bosma,
telefoon: 625751, e-mail:
jannybosma@quicknet.nl
Reactie van een lid

Veel gezelligheid en plezier.
Afwisselend.
In spelvorm ’n uur flink actief!
Mariëtte

· De Draaikolk: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur;
docent Janny Bosma
· De Draaikolk: woensdag van 13.00 tot 14.00
uur; docent Linda Gruijs
Bij alle groepen wordt er na afloop vrijblijvend
koffie/thee gedronken.

Janny Bosma
Wat deelname oplevert? Gezondheidswinst en
conditieverbetering! Want u werkt aan uw
uithoudingsvermogen, lenigheid,
10
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Onderlinge wedstrijden
Eindelijk was het zover. Wekenlang hadden ze
flink getraind op de oefeningen. En nu voor het
moest het echt gebeuren!
Zaterdagmiddag 28 mei stonden ze in hun
mooiste turnpakje, in een lange rij, opgesteld in
de sportzaal van De Draaikolk. Zij en de juryleden werden door de voorzitter Els schram aan
de vele meegekomen supporters.
De deelnemers moesten allemaal hun oefeningen in rechtuit, spiralen en sprong uitvoeren.
Voor sommige kinderen was het hun eerste
wedstrijd. Spannend! Gelukkig werden ze door
hun juffen gerustgesteld, zodat hun oefeningen goed
aan het enthousiaste publiek
konden laten zien. Na elke
oefening klonk er een welverdiend applaus!
De cijfers van de juryleden
werden door Lieke Heuvelman naar de teller Frank
Florussen gebracht, die alles
meteen verwerkte.
Na de 3e ronde was het tijd voor de prijsuitreiking. Alle winnaars werden door de wedstrijdleider Yvette Heuvelman opgelezen en kregen
hun medaille op het ereschavot om gehangen
door de voorzitter.
Alle deelnemers kregen na afloop een diploma
met hun behaalde scores als aandenken mee
naar huis.
De onderlinge wedstrijden waren weer een succes. Mede door:
Leiding: Lobke Florussen, Kim van den Berg,
Amanda Vink, Robin Stoffer, Dewi Lamsfus en
Ton Bosma

Uitslagen:
Niveau 10:
1 Faye Krigee
2 Iris Heuvelman
3 Nova de Vries
Niveau 9:
1 Britt Nieuwold
2 Richelle Heins
Niveau 8:
1 Day Meerburg
2 Annalies Straatman
3 Myrthe Scholten
4 Shanty Okkerse
Niveau 7:
1 Amanda Vink
2 Sanne Pompert
Niveau 6:
1 Melanie Coesel
Niveau 5:
1 Kim van den Berg
2 Lobke Florussen
Niveau 4:
1 Dewi Lamsfus

26,10 pnt
23,80
24,75
21.95
21.00
23.70
22.95
20.30
19.30
22.55
22.15
21.15
22.65
22.50
22.35
Ton Bosma

Jury: Janny Bosma, Jolande van den Berg, Ingrid
Meyerink, Petra Pijeneburg, Liane Craane, Mary
van de Ruit, Brenda Bosma en Marcel Pijnenburg
Wedstrijdtafel:Yvette Heuvelman, Frank
Florussen.
Jurybriefjes: Lieke Heuvelman.
Catering: Ilse Dieben en Els Schram
Foto’s: Ron van den Berg.
Dank jullie wel!
11
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prijswinnaars onderlinge wedstrijden rhönradturnen

niv. 10

niv. 9

niv.8

niv.7

Bijscholing rhönradturnen
Al rijdend naar de technische dag rhönradturnen in Purmerend kwam het gesprek over de
oefenstof die behandeld zou worden. Als we
maar geen kniependels hoeven te doen werd er
door Lobke en Dewi gezegd. Na vele omleidingen kwamen we eindelijk in de sporthal aan.
Daar werden we ontvangen door de cursusleidster Katharina Heiman uit Aken, die in onvervalst Engels meedeelde dat er verschillende vormen van de kniependel werden gedaan. De verontwaardiging was heel even, maar vol goede
moed ondergingen onze cursisten de vormen
van zwaaien in het rad. Ook werden de armspieren op de proef gesteld met het rollen boven op
het rad. Hierbij hielpen onze deelneemsters elkaar en kregen aanwijzingen hoe ze de beweging moesten begeleiden. Na het rechtuitrollen
was het spiralen aan de beurt. Jeroen de Bruin

niv.6

niv.5

niv.4

wees op de houdingen in het rad. Hierdoor
werd de uitvoering van de spiraal meteen beter.
Na vele rondjes gedraaid te hebben ging het rustiger. De richtingswissel werd ook behandeld.
Dit is een spectaculair onderdeel in het spiralen.
Om 17.00 uur gingen we naar huis. Het was een
leerzame middag.
Ton Bosma

12
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Dewi Lamsfus rhönradkampioen op sprong.
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen
Rhönradturnen op 11 juni in sporthal de Sprong
in Koog aan de Zaan is de 15-jarige Dewi
Lamsfus als eerste geëindigd op het onderdeel
sprong. Een grote prestatie voor de jonge turnster van onze vereniging. Ze kwam uit in niveau
4 en moest een driekamp turnen. Ze begon met
het onderdeel spiralen. Haar oefening verliep
voorspoedig, totdat ze bij de overgang naar de
kleine spiraal een fout maakte. Ze herpakte zich
bij het rechtuitrollen. Ze liet een goede oefening
zien en kon weer voor het eremetaal meedoen.
Bij het derde onderdeel sprong kon ze haar
specialiteit laten zien. Met twee prima sprongen
sleepte ze de hoogste score in de wacht. Dit was
niet genoeg om in de prijzen te vallen. Ze werd
met 19.00 punt knap 4e. Een prestatie om trots
op te zijn. Mede door dit resultaat is ze uitgenodigd om op 26 juni deel te nemen aan de Ahoy-

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. Verder was hij in touw
om het losbladige exemplaar tot een keurig
boekwerk te maken. Daarna 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. De digitale versie vindt
steeds meer zijn weg naar de leden!! Steeds meer
leden hebben zich al aangemeld bij onze voortreffelijke webmaster. Volg het komende seizoen
hun voorbeeld!
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cup tijdens de Gymnastic Fantastic van de
KNGU in Rotterdam.
Ton Bosma

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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Blind varen
Een man en een vrouw waren enkele jaren getrouwd. Ze hadden beiden een goede baan en
genoten van het leven. Hun leven was perfect, er
was niets waaraan het hen ontbrak.
Totdat ze ziek werd en steeds waziger ging zien.
Na vele onderzoeken bleek dat ze binnen kort
niets meer zou zien. Een donkere schaduw overschaduwde nu hun leven. De vrouw was verdrietig omdat ze wereld nooit meer in haar volle glorie kon bewonderen.
Een paar maanden nadat ze volledig blind was
geworden, besefte de vrouw dat ze weer wilde
werken. Haar baas zorgde er voor dat het werk
dat ze deed, werd aangepast aan haar handicap.
Het enige probleem was het vervoer: hoe kwam
ze er?
Haar man bracht haar iedere morgen naar haar
werk en haalde haar weer op. Maar zijn kantoor
lag een uur van haar werk verwijderd en dat betekende dat hij enkele uren per dag in de auto
zat. Dit hield hij een tijdje vol, maar na een lange dag met veel files opperde hij voorzichtig dat
ze misschien de bus kon nemen.
Ze werd vreselijk boos en schreeuwde: ”Heb je
niet in de gaten dat ik blind ben? Hoe kan ik
nou een bus nemen als ik niet eens kan zien bij
welke halte ik eruit moet!? Wat als ik verdwaal,
wat als de bus niet op tijd is!?”
Hij zei rustig: “Weet je wat, ik ga gewoon de eerste paar weken met je mee in de bus, totdat je de
route helemaal goed kent en de buschauffeurs
ook. Als je dan nog niet zeker bent van jezelf,
zoeken we andere oplossing.”
De eerstvolgende maandag zouden ze samen

met de bus gaan. Het hele weekend was ze echter onrustigdoor het idee dat ze zich wel erg
afhankelijk opstelde. Op maandagmorgen besloot ze helemaal alleen met de bus te gaan. Ze
vertelde haar man dat ze misschien wel blind
was, maar er was niets mis met haar mond en ze
kon altijd mensen om hulp vragen
Die maandag arriveerde ze keurig op tijd zonder
problemen op het werk. Dinsdag, woensdag en
donderdag gingen ook probleemloos. Maar op
vrijdag zou ze na een goede reis weer uitstappen
toen de chauffeur tegen haar begon te praten.

Het einde van het koersbal seizoen komt in het
zicht .
Nog een paar weken en dan is het vakantie.
Het jaar is vlug voorbij gegaan.
We hebben fijne dingen mee mogen maken,
zoals de uitwisseling tussenWestenders en De
Draaikoers
In november kwamen zij bij ons op bezoek.
En in april gingen wij bij hun spelen .
Wij wonnen beide keren. Nu hebben wij
een mooie beker in de prijzenkast staan.
Door dat er vele mensen langdurig afwezig zijn
is de bezetting op de speel dagen behoorlijk
dun.
Zo gaat het in alles met vallen en opstaan.

We eerst van de vakantie genieten .
De vakantie voor de vrijdag begint op 8 juli tot
2 september.
Voor de maandag
begint de vakantie op 11 juli tot 29
augustus .
Geniet van alle
dingen die jullie
gaan doen .

“Weet u, ik ben jaloers op u.” “Jaloers op mij?”
vroeg de vrouw. ”Ik ben blind, mijn hele wereld
is ingestort!” “En toch”, zei de chauffeur, “ben ik
jaloers op u.” ”Waarom dan?”, wilde de vrouw
nu wel weten. Omdat er iedere morgen als u uitstapt een man op de hoek van de straat staat, die
kijkt of u goed uitstapt en of u wel veilig de
straat oversteekt en dan u nazwaait en een
handkus toewerpt zodra u het kantoor binnenstapt….daar ben ik jaloers op”, zei de chauffeur.
Uit: Onderstroom

Fijne vakantie .
Tot ziens in het nieuwe seizoen
Ida Vietje
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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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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. De bijdrage
aan de KNGU is in de contributie verwerkt zodat daarvoor geen aparte bijdrage wordt gevraagd.

Ingaande seizoen 2016-2017!!!!
Lesrooster wijk Nieuw Den Helder

Maandag
Dinsdag

Woensdag

Vrijdag

18.30 - 19.30

Rhönradturnen beginners

19.30-20.30

Rhönradturnen gevorderden Janny/Ton Bosma

17.30 - 18.30

Meisjes vanaf 6 jaar

Kim van den Berg,

18.30 - 19.30

Rhönrad turnen beginners

Lobke Florussen, Kim van den Berg, Dewi Lamsfus

19.30 - 21.00

Rhönrad turnen gevorderden Janny/Ton Bosma

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

De Draaikolk
Amanda Vink, Robin Stoffer

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
19.00 - 20.00

Meisjes 9 en 10 jaar
Meisjes 11 jaar en ouder.

Jolande van den Berg
Jolande van den Berg

Agenda Gym

5 september
5 november
19 november
14 januari 2017
21 januari
4 februari
17 februari
11 maart
22 april
13 mei
20 mei
10 juni
24 juni
15 juni

activiteit

Aanvang lessen
Demodag Draaikolk
Sportieve Sinterklaas
Plaatsing wedstrijd rhönrad Purmerend
Noord Nederlandse kamp. Rhönrad Draaikolk
1e verenigingswedstrijd Draaikolk
Leden vergadering Gymnastiek Draaikolk
Districtswedstrijden rhönrad Sportlaan
2e verenigingswedstrijd
Springmiddag
Onderlinge wedstrijden rhönrad
NK rhönrad
Finale verenigingswedstrijd
seizoensafsluiting
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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

Kruiszwin 1305
Lijsterbesstraat 1
Boterzwin 3317
Steengracht 27

1788 LK
1783 HT
1788WG
1781 RT

Julianadorp
Den Helder
Den Helder
Den Helder

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”.

Ingaande seizoen 2016-2017
Voorzitter:

vacant

Penningmeester:

Dhr. M.J. de Vries

De Torp 18

1785 RN

Den Helder

tel: 631392

Secretaris

Mw. J v.d. Berg

Koggeschip 122

1784 SL

Den Helder

tel: 633126

:

TC:

vacant

Lestijden: zie elders dit blad

Voorzitter:

Mw. J.A.G. Bosma

Andromeda 81

1784 DS

Penningmeester:

Mw. M.A.E. Wildenburg

Boterzwin 4221

1788 WT Julianadorp
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De Helder

tel: 625751
tel: 642239
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Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid
Bestuurslid

vacant
vacant
Mw. M.A.E. Wildenburg
Mw. J. Markus
Mw. T. Boutkan

Boterzwin 4221
J. Roggeveenstr 20
Baljuwstraat 109

1788 WT
1782 VN
1785 SE

Julianadorp
Den Helder
Den Helder

tel: 642239
tel: 617721
tel: 612385

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“
Dinsdag: 19.30 – 22.00 uur
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
Penningm.
Bestuurslid
Bestuurslid

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

GP Blankmanstraat 264

1785 CM

Den Helder

tel:

Sth.WillemVstr.18
Barkstraat 14
Landbouwstraat 352

1785 JA
1782 BH
1787 AT

Den Helder
Den Helder
Julianadorp

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 A. Ernens

Korvetstraat 1
Andromeda 81
Andromeda 80

1784 MP
1785 MP
1785DS

Den Helder
Den Helder
Den Helder

tel: 644007
tel: 625751
tel: 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 NL49RABO0148554091 t.n.v. CSAV ”Turnlust” Hoofdbestuur
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Biljartsters weer naar de finale!!
De teams die eerste in hun poule werden gingen
rechtstreeks door naar de finale op zondag de
29e mei in de Draaikolk.
De beste 2e mocht ook naar
deze finale het team van
Turnlust werd de beste 2e.

Afgelopen weekend zijn de gewestelijke finale
libre voor de c4 klasse gespeeld.
12 Teams speelde op drie
locaties, 4 in de Draaikolk in Den Helder 4, in
de Parelhof in Heerhugowaard en 4 in Middenmeer.
Het team van Turnlust,
Carla Hoeppe, Ilse Cornelissen, Ria de Vries en
Ingrid van der Hert
speelde in Middenmeer.
Er zijn heel wat zweetdruppels gevloeid niet
alleen van de spanning
maar ook door het enorme warme weer.

In ons eigen clublokaal
mochten we weer na heel veel
spanning de eerste plaats in
ontvangst nemen.
Het c4 team van Turnlust
speelt vrijdag de 24e juni voor
de vierde keer op het nationaal in Nieuwegein.
Ingrid van der Hert

Wat u gemist heeft, op acht mensen na
Zaterdag 11 juni zijn wij met twee teams namens
De Draaikolk en Turnlust op de fiets gestapt
voor een rondje Noordkop van zo’n 35 kilometer. Aanvankelijk leek de miezerige regen wat
roet in het eten te gooien, maar gelukkig werd
het al snel droog en kon het rondje met een lekkere fietstemperatuur en weinig wind worden
afgelegd.
We startten bij het Reddingmuseum op de oude
Rijkswerf. Van daaruit reden we naar Julianadorp en na een korte pauze verder naar Breezand. Ook daar werd weer even gestopt voor
een bak koffie met op de “achtergrond” de zang
van een zeemanskoor. De laatste etappe bracht
ons weer bij het Reddingmuseum.
Waarom doe je zoiets dan, zult u zich misschien
afvragen. Nou om gezamenlijk 400 euro te
“verdienen”. De RABO sponsorfietstocht, die
ieder jaar ergens begin juni wordt georganiseerd
levert namelijk per fietser of fietsster 50 euro op
voor de clubkas, met een maximum van 200 euro per vereniging of Stichting (4 fietsers) Zo
hebben wij dus voor zowel de Draaikolk als voor
Turnlust de maximale bijdrage van de RABO
bank bij elkaar gefietst.
19

Je zou verwachten dat een vereniging met bijna
400 leden en een Stichting met vele vrijwilligers
eenvoudig 8 fietsers of fietssters bij elkaar kan
krijgen om de sponsorbijdrage binnen te harken, maar dat viel wel wat tegen. Gelukkig lukte
het uiteindelijk om de 8 mensen te vinden. Ho-

pelijk lukt het volgend jaar wat eenvoudiger, het
zou jammer zijn het geld te laten liggen.
Jeroen, Hinke, Nanda, Adrie, Wabe, Anton en
Gerrit bedankt, het was weer een gezellige rit!
Henny Sandbrink
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