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VOORWOORD 
 

Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het erop dat we de zomer achter ons hebben 
gelaten en de herfst zijn intrede heeft gedaan. Lekker hoor, wind, regen, lagere 
temperaturen en mooie herfstkleuren. 
 

Alle afdelingen zijn inmiddels weer gestart met hun wekelijkse activiteiten en er 
worden zelfs al weer wedstrijden en instuiven georganiseerd. Het is fijn dat de af-
delingen zo actief zijn. 
 

CSAV Turnlust heeft vanaf 1 november 2022 een vertrouwenscontactpersoon 
(VCP). 
Het is mevrouw Lylian Lensen. Zij wordt aanspreekpunt voor de opvang en  
begeleiding van alle leden die zich op wat voor manier dan ook, niet veilig voelen 
bij de vereniging. 
Zij kan het probleem aanhoren en samen met het lid een vervolg afspreken. Alle 
gesprekken zijn vertrouwelijk.  
 
 
In de volgende Turnlustscala zal zij zichzelf voorstellen en vertellen hoe zij te  
bereiken is. Het bestuur is blij met deze ontwikkeling. 
 

Op zaterdag 26 november organiseren we weer de Sportieve Sinterklaas!  
Na 2 corona-jaren kunnen we Sinterklaas eindelijk weer ontvangen en de kinderen 
een leuke middag bezorgen.  
Geef het alvast door aan de kinderen en kleinkinderen. 
 

Ik wens u allemaal een fijn sport- en activiteitenjaar!! 
 

Vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Janny Bosma 

Voorzitter CSAV Turnlust 
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Dagelijks Hoofdbestuur CSAV Turnlust 
Alg. voorzitter  Mw. J.A.G. Bosma   tel: 0223-625751 
Alg. secretaris  Mw. A.W. Winkelman   tel: 0223-630322 
Alg. penningmeester Mw. M.A.E. Wildenburg        tel: 0223-642239 
 
Stichtingsbestuur SSJC De Draaikolk 
Voorzitter   Mw S. Groothof    tel: 0627900895 
Penningmeester           Dhr. JJ. Van der Linden tel: 0223-642724 
 
Verhuur Draaikolk:     
Mw. R. de Vries       tel: 0223-628656  
verhuur@dedraaikolk.com   
 

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

Inleveren kopij (platte tekst) met foto’s:  Bij de redacteur voor  20 november 2022 

Graag digitaal per e-mail:  bosma.t@quicknet.nl 
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Janny Bosma 
 Sandy Groothof 
 
  
  

Journalisten hartelijk dank  
voor je bijdrage. 
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Biertje drinken in De Draaikolk? 

 JA PINNEN GRAAG 

Grote Clubactie 2022 
 

Op zaterdag 24 september start de landelijke verkoop van de loten voor de Grote Clubactie.  
Net als voorgaande jaren krijgen de jeugdleden van de afdeling gymnastiek een eigen verkoop-
boekje. Dit jaar  kunnen de loten worden verkocht via een eenmalige machtiging maar nu ook 
met een persoonlijke QR-code die op de voorkant van het verkoopboekjes staat. Met dezelfde 
QR-code en eigen inlogcode kan worden bijgehouden hoeveel loten per persoon zijn verkocht.  
Het verkoopboekje moet voor vrijdag 28 oktober weer ingelverd zijn bij de gymleiding. Ook als je 
geen loten hebt verkocht dan graag het boekje inleveren. 
Degenen die meer dan 10 loten verkopen willen we graag belonen. Van 10 tot 19 verkochte lo-
ten krijg je een cadeaubon van € 5,-. Verkoop je van 20 tot 29 loten dan ontvang je een cadeau-
bon van € 7,50 en vanaf 30 verkochte loten of meer dan krijg je een cadeaubon van € 10,-. 
De leden van de afdelingen badminton, biljarten, koersbal, sjoelen, conditiegym, ouder en kind 
gym, Nijntje, vitaal en fit en Turnlustfocus kunnen inschrijven op de bekende intekenlijsten. 
De trekking vindt dit jaar plaats op woensdag 6 december 2022. 
 

Helma Winkelman 

We hebben ons seizoen afgesloten met een gezellige lunch in Lands End. 
Dat is zeker voor herhaling vatbaar. Het bestuur dat in ons achterhoofd mee.  
Tijdens de zomervakantie kregen wij het bericht dat op 21juli ons Koersbal lid An Hoepel was 
overleden.  
Wil en Ida zijn naar de uitvaart geweest.  
Wij zullen haar missen, maar het leven gaat verder 
 
Op 18 oktober houden wij onze club kampioenschap. 
Het bestuur heeft de regels voor kampioen schap veranderd,  
We gaan met 5 beste spelers, in plaats van 8 spelers.  
Mevrouw Adrian Cirkel mag dan haar titel verdedigen.  
 
Het is voor onze afdeling een jubileum jaar! We bestaan dan 25 jaar.  
Dat gaan we vieren op 11november. 
Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen. Er moeten nog wat dingen geregeld worden. 
Als wij de puntjes op de i hebben gezet, dan worden de verder mededeling gedaan.  
 
We wensen jullie een fijn koersbal jaar. 
Ida Vietje  
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Onderlinge wedstrijd rhönradturnen 20 juni 2022  
 

Als jullie dit stukje lezen in de Scala is het nieuwe seizoen alweer gestart en is de zomer voor-
bij. Toch wilde ik nog even terugblikken op de onderlinge wedstrijd en het afgelopen seizoen. 
Voor nu een keer op een maandag wedstrijd, dat was wel even anders maar zeker niet minder 
leuk. Er waren 8 deelnemers van niveau 10 tot niveau 5, met zelfs 3 meiden die heel stoer hun 
eerste wedstrijd hadden. We begonnen met het onderdeel spiralen waarbij iedereen een oefe-
ning deed op het eigen niveau. Bij de beginners helpt de trainster nog met het in beweging hou-
den van het rad. Voor de gevorderden zal dit steeds minder worden tot je uiteindelijk een oefe-
ning helemaal alleen kan doen.  
Hierna hadden we 2 groepen gemaakt met de eerste groep die startte met rechtuit en de twee-
de groep ging naar het onderdeel sprong. Bij Rechtuit doet iedereen een oefening op niveau en 
het leuke hieraan is dat vaak geen oefening hetzelfde is en echt aangepast per persoon. Voor 
Sprong kon het publiek genieten van een paar mooie sprongen met kast en daarna met aan-
loop tot spreidzit. Toen alle deelnemers waren geweest, wisselden de groepen naar het laatste 
onderdeel.  
 

Alle deelnemers bedankt voor jullie mooie oefeningen en voor de vrijwilligers bedankt voor jullie 
hulp en tot de volgende keer! 
 

scores: 
 

niveau 10 geboortejaar 2013 
Annejet Portma, 25,65 1ste prijs 
Celeste Vink,      22,70 2de prijs 
Maria Angela      22,30 3de prijs 
 

niveau 10 geboortejaar 2011/2012 
Chloe Adamus    26,95 1ste prijs 
 

niveau 9 
Keysha Prins       24,00 1ste prijs 
 

niveau 7 
Havilah Wasisua   23,20 1ste prijs 
Sara van de Reep 23,20 1ste prijs  
 

niveau 5 
Kim van den Berg, 17,35 1ste prijs  

 

Lobke Florussen 
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2e onderlinge wedstrijd Gymnastiek  
 
25 juni 2022 was het de tweede gymwedstrijd van het seizoen. 
Er hadden zich weer een flink aantal kinderen opgegeven voor deze wedstrijd. 
Iedere deelnemer wilde laten zien wat ze het afgelopen tijd hebben geleerd of verbeterd. 
Na de warming up, konden de jongens zoals gebruikelijk eerst hun oefening laten zien aan de 
ringen, daarna kon iedereen de oefeningen laten zien op de onderdelen brug, balk, vloer en 
sprong. 
Alle oefeningen werden beoordeeld door onze vaste juryleden, en ook zij lieten ons weten dat 
er zichtbaar hard getraind was. 
Toen iedereen alle onderdelen hadden gedaan, kon de telcommissie de laatste cijfers invoeren 
en de cijfers op de diploma’s zetten. 
Uiteindelijk was het zover en kon er bekend gemaakt worden wie er een medaille had verdiend. 
Na de opmars voor de prijsuitreiking, werden eerst alle mensen die deze dag mogelijk hadden 
gemaakt bedankt, want zonder de EHBO, Juryleden een telcommissie een wedstrijdleiding en 
andere vrijwillige ouders kunnen wij echt geen wedstrijd houden. 
Hierna waren de kinderen aan de beurt voor de prijsuitreiking. 

 
 Niveau 5 

1e plaats Jaylena Schouten 29,00 pnt 
 
Niveau 4 tot 9 jaar 
1e plaats Kayden Wagenaar 32,40 pnt 
2e plaats Feline Okkerse 32,30 pnt 
3e plaat Mila van Dillen 31,70 pnt 
 
Niveau 4 vanaf 9 jaar 
1e plaats Rensek van Orselen 30,60 pnt 
2e plaats Alicia Hoekstra 30,10 pnt 
3e plaats Sara Lap 29,8 pnt 
 
Niveau 3 tot 9 jaar 
1e plaats Maaike van Es 32,20 pnt 
2e plaats Celeste Vink 32,10 pnt 
3e plaats Liva Koopman 31,20 pnt 
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Niveau 3 vanaf 9 jaar 
1e plaats Mila Kramer 34,00 pnt 
2e plaats Kelly Bieman 33,00 pnt 
3e plaat sofie aan de Wiel 32,90 pnt 
 
Niveau 2 
1e plaats Raphaela Alting 33,40 pnt 
2e plaats Jayda Brandes 32,50 pnt 
3e plaats Kelsey Donkers 31,5 pnt  
 
Jongens 
1e plaats Luuk Dekker 37,80 pnt 
2e plaats Thijmen Bernabela 37,50 pnt 
3e plaats Wesley Theuns 34,10 pnt 
 

   Jolande van den Berg 

De dadelplanter 
 
Midden in de woestijn ligt een prachtige oase. Een oude man is 
daar hard aan het werk. Een reiziger stopt bij de oase om even 
uit te rusten en om zijn kamelen te laten drinken. Verbaasd lijkt 
hij toe hoe de oude man zwetend over zijn hele lichaam in het 
zand staat te spitten. 
“Wat doe je hier, oude man. Het is veel te heet hier om een 
schop vast te houden. 
 “Ik ben dadelpalmen aan het zaaien”, zegt de oude man, hij-
gend van inspanning. “Dadelpalmen?” herhaalt de reiziger nog 
steeds met iets van verbazing in zijn stem. “Waarde vriend, de warmte heeft vast je hersenen 
aangetast. Het duurt meer dan vijftig jaar voor een dadelpalm vrucht draagt. Ik hoop dat je over 
de honderd jaar                                                                                                                      

honderd jaar wordt, maar het zal er moeilijk worden om wat je nu zaait nog te 
oogsten. Ga eerst met mij mee drinken en laat die klus maar zitten.” 
 
“Luister goed, reiziger. Ik heb mijn hele leven lang dadels gegeten die anderen 
hebben gezaaid. Mensen die er ook niet van droomden om die dadels op een 
keer te eten. Vandaag zaai ik opdat anderen later dadels eten die ik heb ge-
plant. Het loont de moeite om deze klus eerst af te maken. Als je wilt, drinken 
we daarna een glas. 
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Peuter en kleuter gym ochtend!  
 
Op 25 juni stond de ochtend in het teken van de allerjongste leden van de afdeling gymnastiek.   
15 peuters en kleuters van de woensdag- en donderdag groepen stuiterden door de grote gym-

zaal.  
 
Na het openingswoord van de voorzitter startten 
we met een liedje waarna de kinderen zich kon-
den uitleven op de verschillende toestellen die 
we hadden klaargezet; Springen en rennen op 
de luchtkussens, klimmen, glijden, duikelen, 
balanceren of gooien met de pittenzakjes; Er 
was zo veel te doen dat je niet stil kon blijven 
zitten. Daarna werd ook de grote parachute er-
bij gehaald en deden we als laatste nog hoofd 
schouders knie en teen. en toen was het helaas 
al weer tijd om naar huis te gaan. En de kin-
deren kregen een mooi diploma als aandenken 
mee naar huis.  

 
Het was weer een erg gezellige ochtend,  
 
Voor iedereen die heeft meegeholpen; Ontzettend 
bedankt!  
Zonder jullie inzet kunnen we deze activiteiten niet 
organiseren !  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Brenda Bosma 
 

In juli is de vrijdagochtend groep voor de laatste maal keer actief geweest. De zaal van de  Draai-
kolk wordt op de vrijdagochtend met ingang van augustus aan scholen verhuurd. Ondanks veel  
inspanning van verschillende leden is het niet gelukt om een andere speelruimte voor de vrijdag-
morgen te vinden. Na onderling beraad bleek voorkeur van een aantal leden voor spelen op de 
maandagmiddag. Daarom is nu de Draaikolk op maandag van 14.00 tot 15.30 uur gereserveerd 
voor badminton.  

Niet alle leden van de hechte en gezellige groep zijn overgestapt, 
enkele beraden zich nog. Het afscheid van de vrijdagmorgen was 
ondanks de gemengde gevoelens met koffie en appelgebak.  
 
Op zaterdag 29 oktober is er een intern toernooi in de Draaikolk. 
Het toernooi wordt afgesloten met een gezellig samenzijn. 
Aanmelden kan vanaf heden per mail of tijdens de speeldagen bij 
Marina of Johan. Uiterste datum van inschrijven is zaterdag  
22 oktober. Het minimum aantal deelnemers is 20.  

Het toernooi begint om 13.00 uur en eindigt rond 17 uur. De zaal is vanaf 12.15 uur open om in te 
spelen en om de spelers te registreren. 
 
De komende weken kunnen er weer loten worden besteld voor de Grote clubactie. Bestellingen 
kunnen worden opgegeven bij Margret, Marina en Johan. 
 
Johan Scholten 
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Als afsluiting van het fotojaar zijn we met z’n allen naar Texel geweest. Al vroeg stonden we met 
fiets te wachten op de boot. Het doel van onze excursie was De Hors en Den Hoorn. 
Na even zoeken vonden we het natuurgebied. Een kronkelend zandpad leidde ons naar het 
prachtige stille strand . Op de achtergrond was de skyline van Den Helder zichtbaar. 
We hadden ook geluk met de prachtige wolkenluchten. Hier werden menige mooie plaatjes ge-
schoten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de fotosafari op het strand ging de stoet naar Den Hen Hoorn. Waar we van een heerlijke 
lunch hebben genoten. Na deze gezellige onderbreking gingen we naar prachtig natuurgebied 
ten noorden van het dorp. Na een uurtje gingen we weer langzaam huiswaarts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ton Bosma 

Foto Ed Zieren Foto Simone van Steijn 

Foto René Slikker 

Foto Lisette den Hollander Foto Trudy Scheffer 
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C.S.A.V. Turnlust gym  contributie 
NL70RABO01431.98.246  
Opzeggen VOOR 1 JUNI  EN VOOR 1 DECEMBER                                                                  
mw. J. van den Berg penningmeester-
contibutie@turnlust.com of  0652353156  

Contributie : 

Gymnastiek t/m 15 jaar  € 9,00  
Ouder- en kindgym  € 9.00 
Gymnastiek vanaf 16 jaar €11,00 
  
Extra activiteit (per uur)  € 7,50 

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

Lesrooster wijk Nieuw Den Helder              De Draaikolk                             leiding 

Maandag 18.30 – 19.30 Rhönrad beginners Amanda Vink 

  19.30 – 20.30 Rhönrad gevorderden Lobke Florussen 

Dinsdag 16.15 – 17.15 Gymnastiek vanaf 6 jaar Kim van den Berg 

  17.30 - 18.30 Gymnastiek vanaf 9 jaar Kim van den Berg 

  18.30 - 19.30 Rhönrad beginners Lobke Florussen 

  19.30 - 20.30 Rhönrad gevorderden Lobke Florussen 

Woensdag 08.45 – 09.45 Conditietraining Janny Bosma 

  09.45 – 10.45 Ouder- en kindgym Brenda Bosma 

  15.30 – 16.30 Kleuters Brenda Bosma 

  16.45 - 17.45 Gymnastiek vanaf 6 jaar Amanda Vink 

  18.00 – 19.00 Gymnastiek vanaf 9 jaar Amanda Vink 

Donderdag 10.00 – 10.45 Nijntje 1 Brenda Bosma 

  11.00 – 11.45 Nijntje 2 Brenda Bosma 

Vrijdag 08.45 - 09.45 Conditietraining Fred Schouten 

Lesrooster wijk Julianadorp                     Vogelzand 

Donderdag       16.00 - 17.00 Kleuters Jolande van den Berg 

  17.00 - 18.00 Meisjes /jongens 6 en 8 jaar Jolande van den Berg 

  18.00 - 19.00 Meisjes/jongens  9 en 10 jaar Jolande van den Berg 

  19.00 - 20.00 Meisjes/jongens vanaf 11 jaar. Jolande van den Berg 



 

                                                                                    11                                                jaargang 20 nr.1  september 

  Patatje kopen 
In De Draaikolk? 

    PINNEN 

 JA GRAAG 

 
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

 1781 ER Den Helder  
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Voorzitter:  vakant 
2e voorzitter         
Secretaris :   Dhr.  P. Geertse    
Penningmeester  Mw. I vd Hert   tel: 0223-618691 

Speeldagen en tijden in het Sport-en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandag    13.30 - 16.30 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Maandagavondclub 
Dinsdag 13.30 - 17.00 uur  Dinsdagmiddagclub 
     18.30 - 23.30 uur  Teamwedstrijden en voorrondes 
Woensdag   18.30 - 23.30 uur  Woensdagavondclub 
Donderdag  13.30 - 17.00 uur  Donderdagmiddagclub 
       18.30 - 23.30 uur  Donderdagavondclub 
Vrijdag  13.30 - 16.30 uur  Lesmiddag 
  18.30 - 23.30 uur  Vrijdagavondclub 
 
   
  

Voorzitter;             

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         tel: 0223-642239 

Secretaris:            Dhr. J. Scholten       
  

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Maandagmiddag volwassenen  : 14.00 --15.30 uur  
Maandagavond volwassenen  : 20.30 – 22.00 uur 
Dinsdagavond volwassenen  : 20.30 – 22.30 uur 
Woensdagmorgen volwassenen : 10.45 – 12.15 uur 
Vrijdagavond volwassenen           : 20.00 – 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”. 

Wnd.Voorzitter:   Mw. J.A.G. Bosma    

Penningmeester: Dhr. C. Bolster            

Secretaris:  Mw. J v.d. Berg     tel: 0652353156 

Lestijden: zie elders dit blad 

Voorzitter:    Mw. J.A.G. Bosma     tel: 0223-625751 

Penningmeester: Mw. M.A.E. Wildenburg         

Secretaris:  Dhr. N. Angevare      

Lestijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk“ 
Dinsdagmorgen  10.00-11.00 uur    Rollatorgym   
Dinsdagmiddag   14.00-15.00 uur    Beweeglessen 60+      
Woensdagmiddag   14.00-15.00 uur    Beweeglessen 60+      
Vrijdagmiddag   14.00-15.00 uur    Beweeglessen 60+     
Donderdagmorgen   09.00-10.00 uur     Beweeglessen 60+     

Contributie: €12.00 per maand over te maken op NL28RABO0303097876 t.n.v.  

CSAV ”Turnlust” Vitaal en Fit o.o.v. penningmeester 
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Voorzitter Mw. W Sperling              tel:0223-634842 
Secretaris Mw. D. Krijns                        
Penningm. Mw. M.A.E. Wildenburg         
Bestuurslid Mw. I.A.Vietje    tel: 0223-633522 

Speeldagen en tijden in het Sport- en Zalencentrum “De Draaikolk”: 
 Afdeling vrijdag             van 13.15 – 16.00 uur 

Contributie € 6,50 per maand per persoon over te maken op NL28RABO0303097876 

t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Koersbal o.o.v. penningmeester 
 
CSAV ”Turnlust” – afd. Koersbal, Den Helder  o.v.v. contributie 

       
Contactpersoon:  Mw. A. de Langen             tel: 0223-620489            
Penningmeester:    Mw. M.A.E. Wildenburg         

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

Contributie € 6,00 per maand over te maken op  NL28RABO0303097876  

t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Sjoelen o.o.v. penningmeester 

Voorzitter:          Dhr R. Slikker                   tel: 0223 
-644007 
Secretaris:             Dhr. T. Bosma                    

Penningmeester:  Mw. M.A.E. Wildenburg          

 

Theorieavond in het Sport– en Zalencentrum “De Draaikolk”:  

laatste woensdag van de maand 19.30– 22.00 uur.  Praktijkmiddag in overleg. 

Contributie: €5,00 per maand over te maken op NL28RABO0303097876 t.n.v.  CSAV ”Turnlust” Turnlustfo-

  
De Vitaal en Fit-groepen hebben na de zomervakantie hun tijd van 
sporten moeten veranderen. 
Alle middaggroepen, dinsdag, woensdag en vrijdag, sporten nu van 
14.00 – 15.00 uur. 
De rollatorgroep is van de donderdag naar de dinsdagochtend  
verhuisd, van                       10.00 – 11.00 uur. 
De grootste verandering was voor de ochtendgroep van de dinsdag. 
Zij moesten naar de donderdag én een uur vroegen, van     .                
.                                        09.00 – 10.00 uur. 
Maar gelukkig heeft het geen problemen gegeven en is (bijna) ieder-
een inmiddels gewend aan de nieuwe tijden. 
 

De rollatorgroep gaat een demo geven op de 55+ beurs op dinsdag 4 
oktober in de Kampanje. Vanaf 11.00 uur zullen zij laten zien wat we 

zoal doen tijdens de les. We proberen hiermee wat nieuwe mensen enthousiast te krijgen.  
Ik ben benieuwd! 
 

Janny Bosma 
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Kroketje  kopen in  
De Draaikolk? 

PINNEN  JA GRAAG 

Hoe hard vliegt een jaar voorbij. 
Waar we het idee hebben dat 2022 net gestart is, zit de zomervakantie er alweer op en zijn we 
alweer druk aan het kijken naar 2023. 
Maar over de zomervakantie gesproken. Iedereen heeft volgens mij toch wel genoten van het 
prachtige weer. Persoonlijk kan ik er best aan wennen wanneer we meer van deze zomers krijgen. 
Helaas kregen we tijdens de zomerstop in De Draaikolk te maken met wat tegenslag. 
Het kleine beetje regen wat op een zondag viel, creëerde een compleet waterballet in de Noord-
zee. 
En nee, in dit geval is dat niet de bedoeling ook al zou een natte Noordzee wel logisch zijn. 
We zijn dus tijdelijk iets beperkter in onze zaalkeuzes, maar we kijken naar het voordeel: Aan het 
eind van deze klus is deze ruimte geïsoleerd, vernieuwd en kunnen we over een luxe vergader/
cursusruimte beschikken. 
Alle activiteiten zijn ondertussen weer gestart, alle gebruikers, bezoekers, leden en medewerkers 
hebben we weer mogen verwelkomen en dan mag je wel spreken over een goede start van het 
nieuwe seizoen. 
Ook hebben wij het Liniecollege als nieuwe gebruiker mogen verwelkomen. Voor de leerlingen die 
nu een wandeling naar onze locatie maken, is het nog steeds een spannende gebeurtenis. Maar 
dat ze  blij zijn ze met de ruimte, de materialen en de medewerking van iedereen die zij tegenko-
men, dat is zeker. 
Deze laatste maanden van het jaar zijn we in ieder geval weer allemaal goed onder de pannen. 
Druk met aktiviteiten in De Draaikolk, lekker veel sporten, toernooien en wedstrijden worden ook 
weer  opgepakt en daar doen we het met zijn allen voor. 
Volgende maand zal er ook weer een overleg plaatsvinden over de jubileumperiode en alle activi-
teiten die daarin een podium gaan krijgen. We komen daarin op een punt dat we definitief het 
draaiboek moeten gaan oppakken en taken gaan verdelen. Er is nog voldoende ruimte om als vrij-
williger in deze periode een taak op te pakken. Tenslotte maken vele handen ligt werk. 
U mag met ideeën of vragen hierover altijd bij het bestuur van de Stichting aankloppen. Tenslotte 
is het een feest voor allen en we willen graag dat iedereen daarin meedenkt.  
Als laatste toch nog een kleine opmerking over dat waar iedereen nu mee bezig is: De energiecri-
sis. 
Ja, ook voor ons brengt dit hoofdbrekens. Afgelopen jaren hebben we door het verbeteren, ver-
nieuwen en verduurzamen de energierekening flink omlaag kunnen brengen. Ook de zonnepane-
len doen goed hun werk, maar leveren helaas geen gas op. Dat wat we omlaag hebben gebracht 
is nu alweer terug te rekenen naar het startbedrag van enkele jaren terug en zoals het er nu naar 
uitziet is dat niet makkelijk te verlagen. Onze begroting zullen we dus op andere wijze moeten in-
vullen dan gepland was en daar zullen onze bezoekers helaas ook in mindere mate de gevolgen 
van voelen. 
Wij hopen uiteraard daarbij op uw begrip voor de situatie, daar we uiteindelijk met zijn allen voor 
hetzelfde staan. Een Draaikolk die open is, om een ieder zijn activiteiten uit te kunnen laten voe-
ren. 
En toch ga ik heel positief afsluiten. 
We zijn bezig met lange termijn planning, kijken vooruit en zien mogelijkheden. 
Als we dit met zijn allen doen, komt het echt wel goed. 
Tot snel in De Draaikolk 
 
Sandy Groothof 
Voorzitter De Draaikolk 


