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 Het is duidelijk : de herfst is begonnen en het weer heeft zich er direct aan aangepast. Veel 
regen en wind. Maar de herfst heeft ook mooie dingen in zich. De natuur kleurt langzamer-
hand in prachtige kleuren en de typische herfstzaken als paddenstoelen en vruchten komen 
volop tevoorschijn. Genieten dus! 
 
Turnlust is het nieuwe seizoen goed begonnen met de aanwezigheid op de sportinformatie-
markt op 30 augustus in de binnenstad. Het was een drukte van belang in de stad, dus veel 
mensen hebben onze kraam gezien. 
 
Op 25 september waren koersbal, sjoelen en line dance namens Turnlust aanwezig op de be-
weegdag van “Den Koogh”. 
 
De burendag/open dag op 26 september was een gezellige middag. De hele Draaikolk was be-
zet met bezige Turnlustmensen, die het de gasten naar de zin wilden maken. Er kwamen niet 
zo veel bezoekers, maar wel weer nieuwe leden voor een paar afdelingen. 
 

Turnlust bestaat 110 jaar 
 
Terugkijken is goed, maar nog beter is het om naar de toekomst te kijken. De komende maan-
den staan bol van de activiteiten. Alle afdelingen organiseren speciale jubileumactiviteiten.  
Eén wil ik wl noemen: De Turnlustrada van de afdeling gymnastiek. Op 7 november wordt er 
een gymnastiek- en rhönradshow gegeven. Iedereen is van harte welkom om dit te komen be-
kijken. 
 
Feestavond 31 oktober 
 
Op 31 oktober 2015 wordt voor alle leden een feestavond georganiseerd met live muziek. 
Kom gezellig feestvieren en neem een introducé mee!! 
 
Sinterklaas 
 
Op 21 november hopen we Sinterklaas weer te begroeten tijdens de Sportieve Sinterklaas. 
Schrijf ook deze datum alvast op de kalender of in de agenda. Briefjes om je op te geven ko-
men nog. 
 
Heerlijk zo’n actieve vereniging. 
Ik wens iedereen veel succes met alle activiteiten. 
 

Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
 

 
Janny Bosma 

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

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

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

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

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s:  Bij de redacteur voor 27 november 2015 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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 Nico is op een heel bijzondere manier bij Turnlust betrokken ge-
raakt, namelijk door zijn voeten beschikbaar te stellen. Dit heeft een toe-
lichting nodig. 
Rond 1978 waren zijn toenmalige buren in de Graaf Willem II straat Her-
man en Alice van Bijleveld. 
Herman, ook een lid van verdienste, was een nieuwe show aan het 
schrijven voor de drumband van de afdeling Korpsen. Op een gegeven 
moment moeten dan de stappen en passen uitgeteld worden en dat ging 
wat makkelijker als meer mensen hun voeten beschikbaar stelden.  
Probeert u zich het eens voor te stellen, het balkon van de flat als oefen-
ruimte en een aantal heren die daar allerlei stapjes en passen uitprobeer-
den.  

 De kinderen gingen op de drumband en van lieverlee raakte Nico meer en meer betrokken 
bij Turnlust. De eerste jaren hielp Nico met allerlei werkzaamheden rondom de drumband en 
werd hij algemeen bestuurslid. Ook ging hij mee op kamp. Na een aantal jaren werd hij gevraagd 
om het penningmeesterschap van de afdeling Korpsen op zich te nemen. Een functie die hij heel 
lang en met veel enthousiasme, heeft vervuld. 
 En ja, zodra eenmaal bekend is dat je iets met cijfertjes kan, wordt er al snel meer beroep op 
je gedaan. Nico werd 2e penningmeester van De Draaikolk. Hij had immers laten zien dat hij het 
vak van penningmeester beheerste en hij had verstand van computers. Eenmaal binnen het gilde 
van de penningmeesters van de Draaikolk werd Nico ergens rond 2002 tot zijn eigen verrassing en 
misschien ook wel ongenoegen, plotsklaps “bevorderd” tot 1e penningmeester. Dit was niet iets wat 
Nico ambieerde, maar om de Stichting te helpen heeft Nico deze taak op zich genomen en gedra-
gen tot aan zijn overlijden.  
Ruim 12 jaar heeft hij met ontzettend veel inzet, doorzettingsvermogen en creativiteit de taak van 
penningmeester vervuld. Als je dan weet dat hij dit eigenlijk nooit gewild had en in dit vakgebied 
ook eigenlijk niet geschoold was, wordt de waardering alleen maar groter het respect alleen maar 
meer.  
 
Maar er was meer. 
Buiten het penningmeesterschap van de Draaikolk zette hij zijn vrije uurtjes ook in bij onder-
houdswerkzaamheden en andere activiteiten. De dinsdagavond was altijd zijn vaste avond voor de 
“bardienst”, maar ook voor andere zaken kon je altijd een beroep op hem doen. 
In de loop der jaren is hij geworden tot een soort wandelende Draaikolk encyclopedie waar nim-
mer tevergeefs een beroep op werd gedaan. Nico was ECHT betrokken bij de Draaikolk. 
 Nico is ongeveer 35 jaar lid geweest. De laatste jaren was hij ook lid van de afdeling Focus, de 
fotoclub. Vanwege zijn langdurige betrokkenheid en inzet bij Turnlust en De Draaikolk is Nico op 
16 maart 2012 benoemd tot lid van verdienste van CSJV Turnlust. (dit overigens samen met Ria) 
 Wij zullen Nico herinneren als een aardig mens die zijn mening niet opdrong aan anderen.  
Maar er kon soms ook koppigheid zijn als er beleidsbeslissingen genomen werden waar Nico zelf 
niet achter stond. Hij vond het soms moeilijk deze beslissingen te volgen of uit te voeren. 
Behulpzaam en gedienstig heeft hij jarenlang vele taken gedaan voor zowel Turnlust als de Draai-
kolk. 
Zeker de laatste jaren moet dit steeds moeilijker geweest zijn.  
Het respect en de waardering hiervoor heeft hij ten volle verdiend. 
 Hij beschouwde Turnlust als zijn “cluppie” en terecht. 
Voor wat hij in de afgelopen jaren gedaan heeft voor zijn cluppie en voor de Draaikolk passen 
maar twee woorden: 
Bravo Zulu!  
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Start Nieuwe Seizoen 
 
Hoera, de lessen zijn weer begonnen. 
Vol enthousiasme heeft de leiding zich er weer 
in gestort. 
Maar ook de kinderen komen weer met veel ple-
zier naar de les en sommigen zelfs met vriendin-
netjes. Super!! 
Heel fijn, want we kunnen wel eens nieuwe le-
den gebruiken. 
 
Dit is ook de reden, dat wij ons wederom bij het 
Jeugd Sport Project (JSP) hebben aangemeld. 
Kinderen kunnen via school inschrijven voor 
proeflessen bij verenigingen. 
Hopend dat we hierdoor nieuwe leden mogen 
verwelkomen. 
 
Ook dit jaar wordt een jaar met leuke activitei-
ten, want Turnlust bestaat dit jaar 110 jaar. 
Bij het uitkomen van dit blad is de eerste activi-
teit al geweest. 
26 september was de open dag, waarbij alle af-
delingen van onze vereniging zich profileren. 
 

6 en 7 november hebben wij een Generale Re-
petitie en uitvoering van onze 2 jaarlijkse Turn-
lustrada. 
 
We zijn al volop bezig tijdens de lessen voor te 
oefenen voor deze grote show, vandaar ook het 
verzoek om vanaf 1 oktober geen bezoekers/
kijkers meer in de zaal te zien.  
Op een Thema, met licht, geluid en verkleed-
partijen, van alles proberen te vertalen naar de 
turnzaal. 
Hierbij kunnen alle leden van de afdeling Gym-
nastiek, in een grote Show, op een ontspannen 
en leuke manier laten zien wat ze zoal kunnen. 
In februari 2016 begint de onderlinge competi-
tie: 3 wedstrijden met kans op de wisselbeker 
aan het eind van het seizoen. 
Ook krijgt de springmiddag een vervolg, net zo-
als het diplomagymmen van de aller jongsten. 
Dus voldoende mogelijkheden om er met elkaar 
een geweldig jaar van te maken.  
 
Mary van de Ruit  

Einde interne competitie. 
 
Een nieuwe activiteit met groot succes en dat 
was het, op zaterdagmiddag 20 juni j.l. 
Kindjes van 2 tot 6 jaar (dus ouder- en- kind-
gym en kleutergym) mochten hun kunnen ver-
tonen en konden daardoor ook een keer een 
diploma halen.  
Er waren 6 onderdelen uitgezet, welke op de 
volgende onderwerpen betrekking hadden: 
Evenwicht, om lengte-as rollen, met 2 voeten 
springen, omgaan met een bal, door- en over-
kruipen en koprollen. 
Het was ook erg belangrijk om te weten te ko-
men wat kinderen al echt zelfstandig kunnen. 

Het was een geweldig uurtje gymnastiek met 
veel enthousiast publiek, een groot stukje amu-

(Vervolg op pagina 7) 
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sement als kijkschouwspel en zeer gemotiveerde 
deelnemertjes die niet van ophouden wisten. 
 
Aansluiten  was de derde en tevens finalewed-
strijd van de competitie van de afdeling gymnas-
tiek van C.S.A.V. TURNLUST voor kinderen 
vanaf 6 jaar. 
Alle deelnemers hadden weer hun uiterste best 
gedaan om mooie cijfers te halen. 
Na de gebruikelijke daguitslag met diploma-
uitreiking werd het spannend. 
 
Onder degenen die alle drie de wedstrijden had-
den meegedaan, werden enkele medailles uitge-
reikt. 
Wie daarbij ook nog het hoogst aantal punten 
had gescoord, kwam in aanmerking voor de wis-
selbeker. 
 
Ilse de Wit (winnares van 2014) kreeg een klein 
bekertje als blijvend aandenken. 
Britt Nieuwold was de stralende winnares van 
dit seizoen en kreeg de grote beker voor een jaar 
mee naar huis. 
Hier volgen de uitslagen van de finale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau 1 
1e  Luana Bakker   32,60 
2e  Ilse de Wit    31,10 
3e  Raphaela Alting  29,50. 
 

Niveau 2  
1e Demi Meijerink  32,30 
2e  Fleurine Veenstra  31,60 
3e  Danique Rademaker  31,30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau 3 
1e  Britt Nieuwold  34,80 
2e  Lysanne de Vries  31,80 
3e  Mara van Ham   31,60. 
 
Niveau 4 
1e  Lynn van Veldhoven 33,50 
2e  Isa Leeuw   30,10 
3e  Eveline Muurmans 29,00   
 
Niveau H 
1e Robin Kneefel  30,20 
 
Niveau G 
1e  Danielle van Kalsbeek 30,70 
2e  Amanda Vink  27,90 
 
Niveau F 
1e  Kim van den Berg 30,50 
 
Niveau 4 heren 
1e Lucas van de Ruit  33,50 
2e  Thomas Kamps  33,40 
3e  Job Denissen  33,10 

 
Mary van de Ruit  

(Vervolg van pagina 6) 
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Vrijwilligersmarkt Den Helder 
zaterdag 10 oktober 2015 - 10.00 - 15.00 uur 
 
Na de goed bezochte Vrijwilligersmarkt van vorig jaar, organiseren we dit jaar opnieuw een Vrijwilligers-
markt. Deze Vrijwilligersmarkt vindt plaats op 10 oktober 2015 in De Draaikolk. Deze Vrijwilligersmarkt 
wordt weer dé ontmoetingsplaats voor vrijwilligersorganisaties en (aspirant)vrijwilligers! Van 10.00 tot 
15.00 uur presenteren zich zo’n 38 organisaties uit Den Helder op gebied van vrijwilligerswerk. Een ideale 
mogelijkheid voor vrijwilligers om zich te oriënteren: Wat past bij mij? Welke mogelijkheden zijn er alle-
maal? Wat vind ik leuk en interessant?  
Maar ook een mooie gelegenheid voor de aanwezige organisaties om nieuwe vrijwilligers te werven en 
contacten te leggen met andere organisaties.  
Op deze dag zijn er een aantal activiteiten waaronder de lancering en een workshop van Noordkopvoorel-
kaar.nl. Een soort marktplaats voor vraag en aanbod van en voor  hulpvragers, vrijwilligers en organisa-
ties. Hiernaast geeft Stichting Vrolijkheid een dansworkshop! Deze Vrijwilligersmarkt wordt georganiseerd 
door  de Vrijwilligerscentrale en Stichting Sport- en Zalencentrum ‘De Draaikolk’, Noteer 10 oktober  in uw 
agenda en zorg dat U erbij bent!  
 

De prijs van een drankje in De Draaikolk 
 
Zoals u wellicht gemerkt heeft zijn per 1 augus-
tus de prijzen voor consumpties in De Draaikolk 
gestegen. Helaas konden we niet anders en ik ga 
in dit artikel proberen uit te leggen waarom dit 
een van de weinige mogelijkheden was om op 
dit moment de financiële situatie van De Draai-
kolk te verbeteren. 
 
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn de inkom-
sten en uitgaven van De Draaikolk de laatste 
jaren niet 
in even-
wicht. Al 
meerdere 
jaren ge-
ven we 
meer geld 
uit dan 
dat er aan 
inkomsten binnen komt. Hiervoor zijn allerlei 
oorzaken aan te wijzen waarvan ik er enkele wil 
benoemen: 

- Ons gebouw is al wat ouder en slecht ge-

ïsoleerd waardoor we relatief veel geld 

uitgeven aan energie.  

- Verlies van het schoolgebruik waardoor 

de sportzaal overdag veel ongebruikt leeg 

staat. 

- Het steeds kleiner worden van afdelingen 

van onze huisvereniging Turnlust, waar-

door de huurinkomsten onder druk staan. 

- Het hebben van niet kostendekkende ver-

kopen in ons assortiment. 

Eigenlijk hebben we maar een paar “knoppen” 
waarmee we de inkosten en uitgaven kunnen 
beïnvloeden.  Aan de inkomstenkant zijn dit de 
huur- en bar inkomsten en aan de uitgavenkant  
zijn dat  de energiekosten en onderhoud. Subsi-
die verkrijgen is een “dood” pad. Naast de grote 
posten zijn er nog een aantal kleinere posten die 
ik hier voor het gemak even buiten beschou-
wing laat. Met géén enkele van deze kleine pos-
ten is het benodigde effect te bereiken.  
 
Om het energieverbruik te verminderen zijn in 
de afgelopen jaren al meerdere maatregelen ge-
nomen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van 
LED verlichting op diverse plaatsen, nieuwe 

(Vervolg op pagina 9) 
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sportzaalverlichting en verbeteren van de CV 
installatie door een nieuwe regeling. Daarnaast 
meten we ook de verbruiken van de apparatuur 
en dat heeft geleid tot een nieuwe vriezer in de 
keuken en nieuwe barkoelers (overigens is deze 
apparatuur kosteloos vervangen) Dank zij deze 
en andere maatregelen is het energieverbruik de 
laatste jaren gedaald en proberen we het verder 
naar beneden te brengen. Langzamerhand gaan 
we de voordelen merken van  investeringen die 
enkele jaren terug al zijn gedaan. Dit voordeel 
dient de komende jaren echter benut te worden 
om de achterstand op het onderhoud op te 
heffen en verdere energie investeringen te kun-
nen betalen. 

 
Verhuur van 
niet ge-
bruikte 
ruimten in 
De Draai-
kolk is al 
veel langer 
een thema 
en ook het 

huidige bestuur doet zijn best om de ruimtes zo 
goed mogelijk te verhuren. Om dit te bewerk-
stelligen is het belangrijk deze huren op een zo 
acceptabel mogelijk niveau te houden. Met een 
aantal gestarte initiatieven hopen we de komen-
de jaren de bezetting overdag te verbeteren.  
Het acceptabele huurniveau is ook belangrijk 
voor onze huisvereniging Turnlust, maar ook 
voor de andere verenigingen die ons gebouw als 
thuisbasis hebben. De huurinkomsten zijn voor 
De Draaikolk één van de belangrijkste inkom-
stenbronnen. 
 
Daarmee ben ik bij onze andere belangrijke in-
komstenbron aangekomen: de bar.  
Het verschil tussen inkoop en verkoop was voor 
veel artikelen in ons assortiment onvoldoende, 
sommige artikelen brachten zelfs alleen kosten 
met zich mee. Zo zijn we bijvoorbeeld gestopt 
met het verkopen van ijs en gaan er enkele 
dranken uit het assortiment. Daarmee is een 
eerste aanzet gemaakt de bar weer tot een ge-
zond onderdeel van de Draaikolk te maken.  
Er is bewust gekozen om de prijzen aan de bar 
te verhogen en niet de huur omdat voor eenzelf-
de financieel effect de huurverhoging dusdanig 
groot zou moeten worden dat hiermee onge-

twijfeld gebruikers, verenigingen of afdelingen 
in de problemen zouden komen. Bij verlies van 
huurders zou de huurverhoging zelfs averechts 
kunnen gaan werken. 

 
Met de 
nieuwe prij-
zen aan de 
bar hebben 
we “tijd” 
gekocht. 
Tijd om De 
Draaikolk 
open te 
kunnen 

houden en misschien zelfs in de nabije toe-
komst weer een positief resultaat te kunnen 
boeken. Die tijd hebben we heel hard nodig 
want we moeten nog heel veel zaken onder-
zoeken.  We moeten antwoorden vinden op vra-
gen zoals: “wat is de kostprijs van een bak 
koffie?” of “is de tapinstallatie wel kostendek-
kend” 
 
Maar ook ten aanzien van het gebouw en de on-
derhoudstoestand zijn er vele vragen te beant-
woorden. Zeker is dat we geld moeten uitgeven 
om het gebouw open te kunnen houden en de 
onderhoudsachterstand weg te werken. 
 
Samengevat: 
Het sterk verhogen van de huren zou ons in-
ziens averechts werken doordat vele verenigin-
gen en gebruikers dit niet kunnen betalen en 
een deel misschien zelfs zou afhaken. Overigens 
sluit ik 
niet uit 
dat in 
de toe-
komst 
de hu-
ren ook 
ver-
hoogd 
moeten 
worden, 
maar ik 
hoop dan we dan de inflatiecijfers kunnen han-
teren en geen drastische maatregelen hoeven te 
nemen.  
De verminderde uitgaven aan energie hebben 
we op korte termijn nodig om ons gebouw op 
korte termijn leefbaar te houden en te investe-

(Vervolg van pagina 8) 
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Resteert de enige andere echte inkomstenbron 
die we hebben: de bar. Door goed te kijken 
naar de inkoopprijzen en de verkoopprijzen 
van onze artikelen is het rendement van de bar 
verbeterd. Dit is een proces wat ook nu nog 
loopt. Natuurlijk is er ook omzetverlies bij ver-
hogen van prijzen, maar uiteindelijk hopen we 
toch dat we de negatieve inkomstenspiraal van 
De Draaikolk gaan doorbreken. Uiteraard ho-
pen we ook dat u nog regelmatig een drankje 
aan de bar blijft nemen! 
 
Eigenlijk was de argumentatie voor de keuze 
nog veel fundamenteler: blijven we open en 
gaan we aan een verbeterde toekomst werken 

of geven we het op? Dat laatste zou onherroe-
pelijk  leiden tot sluiten van uw Draaikolk bin-
nen enkele jaren. 
 
     Henny Sandbrink 

Voorzitter Stichting De Draaikolk 

 
De vakantie ligt alweer een tijdje achter ons en 
het 2e deel van de competitie is in volle gang. 
Maar nog even terug kijkend op de afsluitmid-
dag van 25 juni, deze was heel gezellig met 29 
deelnemers. 

We begon-
nen met 
koppelsjoe-
len en na 
de pauze 
hadden we 
een vos-
senjacht. 
Dat was 
speuren en 
snuffelen 

naar 2 verschillende oorbellen of sokken, pleis-
ters of een veiligheidspeld, petje, zonnebril en 
zo nog wat anderen attributen. Dat was voor 
sommige een pittige opgaaf en voor andere weer 
een makkie.   
 
Met het koppelsjoelen ging het paar Tiny Bout-
kan en Francine van Aalten met de aanmoedi-
gingsprijs naar huis. 
Tweede werd het 
koppel Irene Kroes 
en Tiny Noordeloos  
en de 1e prijs ging 
naar Annie de Lan-
gen en mevr. Sche-
pers. 
 

Voor we ons aan een heerlijk nasi en bami buffet 
te goed gingen doen,  hebben we nog een jubila-
ris gehuldigd, n.l. Jannie 
Markus. Zij is dit jaar 25 
jaar lid van de sjoelclub. 
Het was een complete ver-
rassing voor haar en zoals 
gebruikelijk kreeg zij een 
certificaat van waardering 
en een gevulde bonbonniè-
re. 
 
 
 
 
Al met al kijken we terug op een geslaagde mid-
dag en kon de vakantie beginnen. 
 
Na de vakantie zijn we met een kleiner groepje 
gestart, want helaas hebben er een aantal leden 
hun lidmaatschap opgezegd. De reden:  verhui-
zing, ziekte, leeftijd, een andere club. Jammer, 
maar het is niet anders. 
Dus mensen blijven jullie je best doen voor 
nieuwe leden om het voortbestaan van de ver-
eniging te garanderen. 
 
Wij zijn heel blij dat een nieuwe penningmees-
ter zich heeft aangemeld en wel Marina Wilden-
burg.  Zij is een bekend gezicht van Turnlust en 
kent de klappen van de zweep, want al jaren is 
zij penningmeester van de badminton club. Wij 

(Vervolg op pagina 11) 
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wensen haar veel succes met haar taak bij de 
sjoelvereniging.   
We blijven nog zoeken naar een voorzitter en ik 
hoop dat die eens gevonden wordt, zodat we 
weer een volledig bestuur hebben. 
 
Vrijdag 25 september hebben Tiny Boutkan en 
mijn persoontje van de sjoelclub deelgenomen 
aan de beweegdag in verpleeghuis Den Koogh. 
Daar werden allerlei activiteiten gedaan, o.a. 
Sjoelen, Koersbal en Line Dance. Aan Turnlust 
is gevraagd om enige demonstraties te geven 
van genoemde sporten. Bewoners en familie 
konden meedoen met de spelprogramma's. Een 
bijzondere en leerzame dag voor ons als valide 
mensen om te zien hoe de invalide mensen  

genieten van sport en spel die ze aangeboden  
kregen. 
 

Truus van der Molen. 

(Vervolg van pagina 10) 

Het biljartseizoen is weer gestart we zijn alweer 
een paar weken aan het ballen. 
Onze biljartzaal is in de vakantie door een paar 
vrijwilligers veranderd in een mooie zaal. 
Nieuwe vloerbedekking en een grote televisie 
waar alle informatie aan de leden op kan wor-
den gezet. 
Tevens is het middelste biljart er uit gehaald; 
deze staat nu in de foyer. 
Tijdens wedstrijden kan op de televisie ook de 
stand gezet worden en de administratie kan er 
op verwerkt worden. 
Sopje hier en daar, dus alles is ook weer schoon. 
Ik denk dat we trots mogen zijn op onze zaal; 
het is prachtig geworden. 
Dank aan alle vrijwilligers die mee hebben ge-
holpen. 
In de planning zit nog hier en daar een kwastje 

verf maar dat 
komt later. 
 
Er zijn al een 
aantal voor-
ronden en ge-
speeld en al 
een paar fina-
les. 
Een aantal 
leden heeft 

finales gespeeld, maar jammer genoeg niemand 
bij de eerste drie.  

 
Op 14, 15, 28 en 29 november worden de voor-
ronden gespeeld van het open Draaikolktoer-
nooi. Als u nog niet ingeschreven heeft doe dat 
dan snel, er zijn leuke prijzen te winnen. 
De finales  van dat toernooi zijn op 19 en 20 de-
cember. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opbrengst van de loterij, die hieraan verbon-
den is, komt ten goede aan het goede doel:  

Building on Education. 
Informatie over dit doel vind u in de biljartzaal. 
 
4, 5 en 7 november wordt de finale 2e klasse li-
bre door ons georganiseerd. 
 
En niet te vergeten op 21 november is er in de 
Draaikolk de sportieve Sinterklaas; een leuke 
happening waar u met uw kinderen / kleinkin-
deren naar toe kunt; geeft u op. 

Ingrid van der Hert 
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Agenda 
Dinsdag 6 oktober  2015    
Koersbalkampioenschap 2015 
 
Een nieuw seizoen 
Halverwege augustus j.l.zijn we weer begonnen 
met onze koersbalontmoetingen. Al vanaf de eerste 
speeldag waren haast alle leden weer aanwezig. 
Dan voel je je als bestuurslid toch wel voldaan dat 
je een deel mag zijn van deze grote groep leden. 
Begin september zijn we weer gestart met de na-
jaarscompetitie om weer het beste te halen uit de 
fanatiek spelende leden. 
 
Helaas begon het jaar wel met het afscheid van 
twee zeer trouwe leden. Henny en Jan Quack 
moesten zich neerleggen bij de werkelijkheid. Jan 
kon niet meer en het werd bovendien gevaarlijk om 
hem mee te laten spelen, zo wankel stond hij nog 
op zijn voeten. Jan, maar ook Henny, waren zeer 
goede koersballers die dat met enorm veel enthou-
siasme deden. Ze waren al lid vanaf de beginuren 
en hoorden bij de vaste inventaris. Wat hebben we 
veel plezier met elkaar gehad. De laatste jaren kon 
Jan de ballen niet meer zien omdat zijn ogen zo 
waren achteruit gegaan. Maar de goede koersballer 
verloochende zich niet in hem. Ondanks zijn han-
dicap wist hij het witte balletje toch steeds te bena-
deren.  
Henny en Jan we wensen jullie nog heel veel goede 
jaren toe en dank voor jullie jarenlange trouwe  
aanwezigheid. 
Ook moesten we helaas afscheid nemen van Ge-
rard Buter, die voorlopig wil stoppen. Ook een fer-
vent koersballer. Maar persoonlijke omstandighe-
den maakte het voor hem moeilijk om verder te 
gaan. Misschien zien we hem nog eens terug. 
Heel blij waren we dat na de vakantieperiode 
Mevr.Diny van der Made na een lange ziekte weer 
terug kwam. 
Dan zijn er nog enige leden die zwaar gebukt gaan 
door hun ziektebeeld. Hen wensen we veel sterkte 
toe bij het verwerken hiervan en wensen hen Gods 
nabijheid toe in die moeilijke levensfase. 
 
Een nieuw begin geeft ook nieuwe mogelijkheden. 
Zo staat op dinsdag 6 oktober het verenigingskam-
pioenschap op de agenda.  
Vervolgens bestaat de vereniging “Turnlust in okto-
ber 110 jaar en dat wordt feestelijk gevierd. In dit 
nummer van de Scala zult U daar ongetwijfeld 
meer over vernemen.  

 
Ook is binnen het bestuur het plan geopperd om 
met de leden weer eens een dagje uit te gaan. Ui-
teraard tegen eigen kosten. Het bestuur zal zich 
nog beramen over het programma. U  zult  daar 
snel over worden geinformeerd. Eén ding waar U 
wel rekening mee moet houden is dat de reissom 
bij opgave voor 50% moet worden betaald. 
 
Dan heeft het bestuur van de koersbalclub “West 
Enders” ons benaderd om een onderlinge competi-
tie te spelen. Daar staan we heel positief tegenover 
en er zal contact worden opgenomen met het be-
treffende bestuur. 

 
Wie wordt de Verenigingskampioen koersbal 
2015 
Uit de drieseizoencompetities van de maandag- en 
vrijdag afdeling zijn de acht hoogst geklasseerde 
spelers geselecteerd om deel te nemen aan dit kam-
pioenschap. Dit kampioenschap wordt op dinsdag-
middag 6 oktober a.s. gespeeld in de Soos van de 
Draaikolk van 13. 00 – 16.30 uur. Alle geselcteerde 
spelers spelen individueel. Om een ieder gelijke 
kansen te geven worden er 18 ronden gespeeld 
waarbij een ieder tweemaal tegen elkaar speelt. 
Daar gaat natuurlijk veel tijd in zitten, vandaar dat 
we non-stop doorspelen. 
Natuurlijk zal het voor de deelnemers heel leuk zijn 
als er ook supporters zijn. Dus hiermee zijn de le-
den en ook anderen van harte uitgenodigd. Een 
kopje koffie of thee wordt U door ons aangeboden 
De deelnemende leden zijn Mevr.A.Cirk, 
Mevr.S.Buter,Dhr.J.Buter,Mevr.I.Vietje,Mevr.J.Boen
dermaker, Dhr.H.J.Tamboer, Mevr.L.Dalmeijer en 
Mevr.J.Markus. Reserev zijn Dhr.W.van den Bosch 
en Mevr. N.de Vreugd. 
Wedstrijdsecretaris is Dhr.J.J.van Nieuwkasteel en 
de scheidsrechters zijn Mevr. J.van Nieuwkasteel en 
Mevr.D.Krijns. 
 

J.J.van Nieuwkasteel 
secretaris 
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Ook hebben onze leden niet stilgezeten. Onze 
eerste uitdaging was het in beeld brengen van 
Fort Westoever. We werden hartelijk door de 
uitbaters van onze eigen brouwerij “De Helder-
se Jongens” uitgenodigd om het fort van binnen 
en van buiten te fotograferen. Vele mooie opna-
mes waren het gevolg.Tijdens de open/

burendag  op 26 september waren we in actie 
om dit gebeuren vast te leggen. Alle afdelingen 
van CSAV Turnlust  waren vertegenwoordigd, 
dus we hadden  keuze genoeg. 
Hier naast zijn enkele resultaten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

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 
 

Onze fotoclub Turnlustfocus timmert aardig langs de weg. Door het deelnemen aan de Sport-
markt in de binnenstad op zondag 3o augustus kwamen we al in de picture. Vele folders hebben 
we uitgegeven. Hierdoor kwam er een prachtig artikel in De Helderse Courant. 

Jolanda Seinen Ton Bosma 
Wabe Kaptein 

Frans Oorschot 

Evelyn Das 

Frans Oorschot 

Ton Bosma 

Wabe Kaptein 
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Reclame voor Turnlust!! 
 

Het verenigingsseizoen was nog maar nauwe-
lijks gestart of de eerste activiteiten waren al 
gepland. 
 
Sportinfomarkt binnenstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 30 augustus werd in de binnenstad een 
sportinformatiemarkt georganiseerd. Turnlust 
stond met een marktkraam in de Keizerstraat. 
De kraam was ruim gevuld met attributen van 
de afdelingen, al dan niet in miniatuurformaat. 
Ons nieuwe logo versierde de kraam! Het was 
een fleurig geheel. 
Voor alle afdelingen zijn de folders in dezelfde 
stijl, dus ook daarmee maakten we reclame. 
De markt was van 12.00 – 17.00 uur met wisse-
lende aantallen publiek. Bo-Anne van Egmond, 
journaliste van de Helderse Courant kwam ook 
langs en zij maakte later het prachtige artikel 
over Turnlustfocus in de krant. 
We hopen dat onze inspanningen leden heeft 
opgeleverd.  
Jan, Nel, Henny, Helma en Andre, dank je wel 
dat jullie er waren om Turnlust te promoten. 
Het was een leuke middag. 
 
 

Burendag en open dag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben alle buren van de Dollardlaan en de 
Noordzeestraat per brief uitgenodigd voor de 
burendag op 26 september. Buiten was het ver-
sierd met vlaggetjes en grote spandoeken. Bin-
nen was alles in gereedheid gebracht voor de 
ontvangst van de buren èn de andere belang-
stellenden die op de Open dag zouden afkomen. 
De sportzaal was uitnodigend ingericht voor de 
sportieve activiteiten. In de soos lag een koers-
balmat klaar voor gebruik en werden line-dance 
demo’s gegeven. In de foyer kom men aanschui-
ven bij de hobbyclub of een foto laten maken. 
En dat alles onder het genot van een kopje 

koffie met een 
lekker taartje er-
bij. 
Met elkaar heb-
ben we een gezel-
lige middag ge-
had. Het was jam-
mer dat er weinig 

bezoekers waren. Maar de mensen die binnen-
kwamen, hadden gerichte vragen en wellicht 
heeft het toch nieuwe leden opgeleverd. 
Alle medewerkers: heel hartelijk bedankt! 

 
Janny Bosma 
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Verjaardagspraat 
Ze zijn een grote hechte familie. Oom Henk is 
filosoof en valt een beetje uit de toon. Al jaren 
wordt over hem geroddeld. Als enige bezoekt 
Henk vaker niet dan wel de verjaardagen. En 
generaties lang is het een ongeschreven wet in 
de familie dat je op elkaars verjaardag komt!  
Ingrid is de vrouw van Henk. Ze zit met een 
groot dilemma. Ze wordt bijna iedere verjaardag 
aangesproken op het wangedrag van haar man: 
“Waar is Henk, heeft hij het weer te druk? Is 
Henk er niet bij, vindt hij filosoferen belangrij-
ker dan de familie?” 
Deze keer heeft Ingrid Henk overgehaald om 
mee ‘op verjaardag’ te gaan: “Peter is je twee-
lingbroer, je kunt het niet maken er niet bij te 
zijn.”  
Ingrid oogt opgelucht, want ze heeft haar man 
meegekregen. Henk gaat met frisse tegenzin, 
want verjaardagpraat en verjaardaggedoe, daar 
is hij eenmaal allergisch voor. 
Even later zitten de familieleden in een grote 
kring. “Hé Henk, ben jij er ook bij?” Henk knikt 
en zegt niet zoveel. Gelukkig is de wijn die ge-
schonken wordt best redelijk. Dat verzacht zijn 
verloren avond een beetje. 
 
“Hoe gaat het eigenlijk met je dochter?, vraagt 
een familielid aan een schoonzus. “Oh, met 
mijn dochter gaat het fantastisch en ze is zo ge-
lukkig! Haar man is een lot uit de loterij. Hij 
heeft zelfs een Kever Cabrio voor haar gekocht. 

Ze krijgt vaak de mooiste sieraden. De hele 
week houdt een hulp in de huishouding het 
huis schoon en wordt voor haar gekookt. Haar 
man brengt haar dagelijks ontbijt op bed. Mijn 

dochter komt 
voor de mid-
dag haar bed 
niet uit.” 
“Hoe gaat het 
met je zoon?” 
Het blijft 
even stil. 
“Ach arme 
jongen. Ik 
heb het zo 

met hem te doen. De vrouw die hij heeft ge-
trouw is een ware plaag voor hem. Min zoon 
werkt zich nog eens dood. Ze moest zo nodig 
een gloednieuwe eigen auto. Elke keer als ik 
haar zie, heeft ze nieuwe sieraden om, terwijl ze 
geen cent inbrengt. Nu heeft ze ook nog een 
hulp in de huishouding genomen en ze komt 
voor de middag haar bed niet meer uit. Moet 
mijn knul alleen ontbijten en eerst alles zelf 
klaarzetten. ”Dat heet huwelijk! 
  
Henk geeft de volgende dag een college met de 
titel: ”Aanhankelijkheid vertekent onze waarne-
ming.” 
Zijn voorbeeld zorgt voor een bulderend gelach 
in de collegezaal. 
  

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

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

Zuidstraat 75
1781 BV Den Helder 0223-615773

wandbekleding   verf    zonwering   kurk    parket  

Daar krijgt u
een kleur van
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C.S.J.V. Turnlust gym  contributie NL70RABO01431.98.246  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER 

Dhr. H. de Wit, van Foreestweg 113 1787 BH Julianadorp 
E-mail: zijvandewit@gmail.com 

Contributie : 

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk     

 Maandag   18.30 - 19.30 Rhönradturnen beginners Inge Lamboo, Amanda Vink 

 19.30-20.30 Rhönradturnen gevorderden  Janny/Ton Bosma 

Dinsdag        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,  

19.30 - 21.00 Rhönrad turnen gevorderden Janny/Ton Bosma 

Woensdag  08.30 - 09.30 Conditietraining Ton Bosma 

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 

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donderdag       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 Meisjes 9 en 10 jaar Mary van de Ruit 

19.00 - 20.00 Meisjes 11 jaar en ouder. Mary van de Ruit 

Agenda Gym activiteit 

 7 november 2015 Turnlustrada 

21 november Sportieve Sinterklaas 

23 januari Noord Nederlandse kamp. Rhönrad 

6 februari 2016 1e verenigingswedstrijd 

19 februari Leden vergadering Gymnastiek 

16 april 2e verenigingswedstrijd 

2 april Districtswedstrijden rhönrad  

21 mei Springmiddag 

28 mei Onderlinge wedstrijden rhönrad 

11 juni NK rhönrad 

25 juni Finale verenigingswedstrijd 

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

Twee leden per gezin betalen de volle contributie. Elk volgend gezinslid betaalt de halve 
contributie. Bij het vaststellen van de reductie wordt uitgegaan van de volgorde in leeftijd 
van oud naar jong. De bijdrage aan de KNGU is in de contributie verwerkt zodat daarvoor 
geen aparte bijdrage wordt gevraagd. 
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Voorzitter:  Dhr. J. van Gestel  Kruiszwin 1305                     1788 LK         Julianadorp tel: 753134 
2e voorzitter   Dhr. P. Pols  Lijsterbesstraat 1  1783 HT Den Helder tel: 628909  
Secretaris :   Dhr.  H.J de Boer Boterzwin 3317  1788WG Den Helder tel: 641299 
Penningmeester  Mw. I vd Hert Steengracht 27  1781 RT  Den Helder 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.                 Het Arsenaal 18 1781 XP      Den Helder  tel: 533363 
Secretaris:             Mw. D. Sinke-Schoen             Ooievaarstraat 55 1781 VK      Den Helder      tel: 684444  
Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         Boterzwin 4221 1788 WT    Julianadorp       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:    Mw. H. Schram-Visser Dijkschouwersln 79 1785 HN  Den Helder   tel: 632370 

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:                 Mw. M v.d. Ruit         Middelzand 2808    1788 CP   Julianadorp     tel: 645728 

Lestijden: zie elders dit blad 
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Voorzitter Mw.J.van Nieuwkasteel Elzenstraat 41         1783 HV  Den Helder  tel:   616927 
Secretaris Dhr.J.van Nieuwkasteel Elzenstraat 41         1783 HV  Den Helder  tel:  616927 
Penningm. Dhr.H.J.Tamboer  Sth.WillemVstr.18    1785 JA  Den Helder    tel:  632242 
Bestuurslid Mw.I.A.Vietje  Barkstraat 14           1782 BH  Den Helder  tel:  633522 
Bestuurslid Dhr. W. van de Bosch Landbouwstraat 352 1787 AT       Julianadorp              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             vacant    
 Secretaris          Mw. G. van der Molen Baljuwstraat 29   1785 SC Den Helder     tel: 622980  
 2e Penningmeester Mw. J. Markus             J. Roggeveenstr 20    1782 VN Den Helder   tel: 617721 
bestuurslid   Mw. T. Boutkan  Baljuwstraat 109    1785 SE        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:         Dhr R. Slikker       Korvetstraat 1    1784 MP Den Helder     tel: 644007 
Secretaris:          Dhr. T. Bosma      Andromeda 81      1785 MP Den Helder     tel: 625751 
Penningmeester:    Dhr R. Slikker       Korvetstraat 1    1784 MP Den Helder     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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