
Eindelijk lijkt het erop dat de herfst gaat doorzetten. De blaadjes zijn 
van de bomen, de paddenstoelen al weer bijna verdwenen en einde-
lijk daalt de temperatuur. 
 
U kijkt naar een afgeslankt clubblad Turnlustscala. Er is niet zoveel 
te melden over de afdelingen. De Draaikolk is alleen open voor de 
kinderen die sporten bij de afdeling gymnastiek.  Corona houdt ons in 
de greep. 
 
Maar er komen weer betere tijden! Laten we dat gevoel vooral vast-
houden. 
 
Een voordeel van de gedeeltelijke sluiting van De Draaikolk is, dat de 
technische ploeg ongestoord zijn werkzaamheden kan voortzetten. 
Nog steeds gericht op een duurzamer clubgebouw. 
 
Er zijn nog steeds zonnepanelen te “koop”. Op het dak van  
De Draaikolk zijn 128 zonnepanelen geplaatst. Via de website van 

De Draaikolk kunt u een bijdrage leveren om ons clubgebouw groen te maken. Sponsor een deel 
van een zonnepaneel. Vanaf € 25 mogelijk! (www.dedraaikolk.com) Van harte aanbevolen 
De Grote Club Actie en Rabo Clubsupport hebben leuke bedragen opgeleverd. Verder in deze 
nieuwsbrief ziet u de resultaten. Alle leden heel hartelijk dank voor jullie inspanning!! 

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken dat jullie lid zijn gebleven! Hierdoor hebben we de zaalhuur 
aan De Draaikolk kunnen doorbetalen en zo blijft het verlies binnen de perken. Heel erg bedankt! 

 
Ik wens u allemaal fijne feestdagen en een gezond 2021! 
Janny Bosma 
 
 
 
 
 

 
Bedankt! 
Met je deelname aan de loterij van de Grote Clubactie steun je het Nederlandse 
verenigingsleven! 
 
De Grote Clubactie 2020 is bijna ten einde. Dit jaar hebben de leden van de 
gehele vereniging 876 loten verkocht. Opnieuw een record!!  Meerdere 
jeugdleden is het gelukt om een kadobon te verdienen door 10 of (veel) meer 
loten te verkopen. Het is Wesley (66) en Celeste (63) zelfs gelukt om meer dan 
60 loten te verkopen. Wat een toppers!! 
Leden die meer dan 20 loten hebben verkocht hebben inmiddels een oorkonde ontvangen die 
beschikbaar wordt gesteld door de Grote Clubactie. 
 
De volgende leden hebben inmiddels een kadobon van € 5,- ontvangen: 
Layla, Elise, Lisa, Juune, Sara, Tess B., Fenna, Alicia, Annejet, Nina, Julie, Zoey, Raphaela, 
Kyra, Gioi en Saar. 
Amanda, Havilah, Maaike, Tess Str., Tess S. en Kyara hebben een kadobon van € 7,50 
gekregen. 
En aan Reza, Renske, Wesley en Celeste,Kelly en Lotte  is een kadobon van € 10,- overhandigd. 

Er is ook verdrietig nieuws te melden. Ons Lid van Verdienste Cees Beije is op 28 oktober 2020 
overleden. Cees was in zijn jongere jaren trainer van de afdeling gymnastiek. Hij trainde de meisjes 
en dames. Hij heeft met deze groepen ook prijzen behaald op bondsniveau met de ritmische gym-
nastiek. Veel later werd hij lid van de afdeling sjoelen, waar hij trouw op donderdagmiddag aanwe-
zig was. De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in De Lichtboei. Hij is 87 jaar geworden. 

http://www.dedraaikolk.com
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Alle lotenverkopers en lotenkopers wederom bedankt voor jullie geweldige inzet!!  
In deze tijd kunnen we wel een financiele steun gebruiken. 
 
De trekking is dit jaar op woensdag 9 december en de volgende dag wordt de uitslag 
gepubliceerd in diverse media. 
 
Helma Winkelman 
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Ondanks dat het een gekke periode is heeft de afdeling  gymnastiek niet stil gezeten. 
Toch  proberen we tijdens de Corona zoveel mogelijk lessen binnen de afdeling gymnastiek te laten 

doorgaan zodat iedereen lekker kan bewegen. 
Na een korte verplichte stop mochten we gelukkig wel in groepen buiten bewegen. 
We hebben lessen gegeven op de het grasveld bij de ijsbaan en in Julianadorp  
mochten we gebruik maken van het schoolplein tegenover de gymzaal. 
Het was voor de trainers en trainsters een beetje improviseren en heen en weer 
slepen van materialen. De trainsters van de rhönrad sleepte halve raderen mee 
naar de ijsbaan en de trainsters van de gym sleepte de nodige matten mee, maar 
ook het nodige klein materiaal werd meegenomen naar de ijsbaan en het  
schoolplein. 
Helaas kon er voor de jongste deelnemers en kleuters de lessen niet verantwoord 
genoeg gegeven worden door alle regels, zij hebben het even zonder de  
gymlessen moeten doen. 
Wat was iedereen dan ook blij dat we weer gebruik mochten maken van de gym-
zalen. Ook de jongste kinderen konden we weer begroeten van de ouder en kind 

en kleutergym. 
Weer kunsten doen op de lange mat, de balk brug en sprong. Maar ook 
lekker je rondjes draaien in het rad. 
We hebben ons nog steeds te houden aan de broodnodige protocollen en 
kunnen nog geen wedstrijden of kijklessen doen. Maar we zijn wel blij met 
elke les die we kunnen blijven geven. 
Wat we zeker niet mogen vergeten is de hulp van ouders als corona coach 
die we verplicht zijn om te hebben tijdens een aantal lessen, maar vooral 
het begrip van alle ouders die we hebben gehad. Zij mogen niet naar  
binnen bij de gymzalen, maar ook bij het wegbrengen en ophalen wordt er 
gehouden aan de gevraagde afstanden. Krijgen de trainers keurig de  
benodigde informatie over de gezondheid van de kinderen waar dat nodig 
is en worden verkouden kinderen keurig thuis gehouden. 
Gelukkig is het ledenaantal stabiel gebleven in deze periode en zien we nog elke week blije  
gezichten. 
Het belangrijkste is een ieders gezondheid, maar we hopen natuurlijk dat we weer snel de diverse 
activiteiten kunnen gaan oppakken in het nieuwe jaar.                                       Jolande van den Berg 

 
                                                                                                                     

De gymlessen voor de allerkleinsten (nijntje en ouder-kindgym) 
Omdat we in het voorjaar maar een paar lessen hadden gedaan toen we ineens thuis moesten  
blijven, besloten we in september gewoon weer van voor af aan te beginnen. Gelukkig vonden de 
kinderen dat ook een goed idee, want begonnen we in september met maar liefst 2 volle nijntje  
peutergroepen op de donderdagochtend.  
Ondanks de steeds veranderende regels veranderde er voor de kinderen gelukkig 
niet heel veel; we konden gewoon de nijntje lessen doen zoals we gewend waren en 
dat vinden we erg fijn! De ouders die in de eerste instantie in de foyer onder het  
genot van een kopje koffie gezamenlijk op de kinderen wachtten, moeten nu buiten 
op de kinderen wachten. We halen de kinderen nu bij de buitendeur op en na de les 
brengen we de kinderen al stampend, hinkelend en zingend weer naar buiten. Het is 
heel fijn om te zien dat veel ouders met ons meedenken en de kinderen laarsjes of 
crocs aantrekken, zodat de kinderen die eventueel zelf aan en uit kunnen doen.  
Natuurlijk helpen wij de kinderen die daar nog moeite mee hebben met het aantrek-
ken van schoenen en jassen. 
Ook de ouder-kind gymlessen gingen, zodra we weer naar binnen mochten, weer van 
start.  Ook hier helaas nog zonder koffiedrinken na afloop.  Gelukkig kunnen met een 
paar kleine aanpassingen in het programma ook deze lessen gewoon nog steeds 
doorgaan. De verschillende onderdelen staan bijvoorbeeld wat verder uit elkaar, en we doen even 
geen tikspelletje aan het eind van de les, zodat de ouders voldoende afstand kunnen houden.  
Gelukkig is de zaal lekker groot dus we hebben de ruimte. En de kinderen zijn blij gewoon lekker te 
kunnen klimmen, rennen en rollen.  
Ouders, bedankt voor het begrip en de medewerking!                                                   Brenda Bosma                                                                                                                          

Peutergym 



 

                                                                                    4                                                jaargang 18  nr.5 december 2020 

We wensen jullie 

 allemaal 

Fijne Kerstdagen  

en  

een gezond 2021 

 

We zijn bijna aan het jaar 2020. Een jaar wat wij als bestuur van de Stichting vol goede ideeën 
ingingen. 
We zijn het traject gestart in de aanloop naar het jaar 2023 dat De Draaikolk haar 50-jarig be-
staan gaat vieren. In de basis houdt dit traject in dat we het verduurzamen en vernieuwen door 
willen zetten, met als doel dit traject voor de feestperiode af te kunnen ronden. 
Helaas kijken we terug op een compleet ander jaar dan wij met zijn allen gehoopt hadden.  
Door het Corona virus kregen wij te maken met maatregelen die onze plannen dwarsboomden. 
 
De exploitatie van De Draaikolk die de laatste jaren dankzij goed management en beheer een  
positieve opleving kreeg, heeft nu net als veel bedrijven te maken met andere cijfers dan  

verwacht. 
Evengoed zijn er zaken opgepakt en wordt er hard aangepakt door de 
onderhoudsploeg en wordt er hard gewerkt om de financiële zaken een 
positieve boost te geven d.m.v. bijvoorbeeld de zonnepanelen actie. Er 
zijn nog voldoende kavels beschikbaar, u kunt ons en daarmee het 
thuis van uw vereniging goed steunen. 
Een belangrijke verbetering die nu onze aandacht heeft is het  
ventilatiesysteem. De plannen worden hiervoor uitgewerkt, budget is 
hiervoor vrijgemaakt met dank aan de Pius Stichting.  

 
U ziet, ook als De Draaikolk (gedeeltelijk) gesloten is, zoeken we naar mogelijkheden om verder 
te komen. Niet alleen wat betreft onderhoud, maar ook in de mogelijkheden om weer open te 
gaan. 
Zodoende kan er gelukkig gesport worden in de sportzaal en gaan wij vanaf de eerste week van 
december op de donderdag en vrijdagavond weer open, ook al is dat enigszins beperkt zonder 
bargebruik. 
Deze stap zetten we nu en we hopen dat we dit op termijn weer verder kunnen  
uitbreiden om meer activiteiten ruimte te geven. 
Voorlopig zitten we nog met zijn allen in deze situatie en we maken er met zijn allen 
het beste van. 
Voor nu is het belangrijk goed voor uzelf en uw naasten te zorgen. Houdt u aan de 
maatregelen, blijf vooral gezond en dan zullen we elkaar weer mogen ontmoeten in 
De Draaikolk. 
 

Sandy Groothof 


