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Waarom deze nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief in de aanloop naar 50 jaar De Draaikolk. We zijn gestart met de
voorbereidingen om ons gebouw duurzamer en toekomstbestendig te maken zodat we hier nog
lang gebruik van kunnen blijven maken.
Middels een nieuwsbrief proberen wij u enkele keren per jaar op de hoogte te houden van de
vorderingen die we maken. In 2023 bestaat De Draaikolk 50 jaar met als hoogtepunt de viering
in de maand oktober.

Even voorstellen

De Draaikolk is een Stichting die geheel werkt met vrijwilligers en geen subsidie ontvangt.

Het bestuur met vlnr: Marina Wildenburg, Jos van der Linden (penningmeester), Arend Hollander
(inkoop en bar) Helma Winkelman, Sandy Groothof (voorzitter), John van Velzen, Ria de Vries
(verhuur), Henny Sandbrink (onderhoud) en Janny Bosma.

Hoe is het allemaal ooit begonnen

Op 4 februari 1970 fuseren C.J.V (Christelijke Jonge
mannen Vereniging) en Turnlust tot C.S.J.V. Turnlust,
gezamenlijk hadden zij meer dan 2000 leden. Er was
behoefte aan een nieuwe eigen accommodatie van
voldoende grootte en dat resulteerde uiteindelijk in de
bouw van huidige “De Draaikolk”. De officiële opening
werd verricht op zaterdag 13 oktober 1973.
Veel arbeid werd door eigen mensen verricht en het
uiteindelijke resultaat was prachtig. Maar de tand des
tijds heeft haar sporen nagelaten en ook de eisen die
vandaag de dag aan een dergelijke accommodatie
worden gesteld zijn ingrijpend gewijzigd.
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Samen weten we meer

Het huidige bestuur van De Draaikolk heeft besloten het gebouw te moderniseren en het energie
verbruik flink te verminderen. Daarbij wordt onder andere gedacht aan bijvoorbeeld verbeteren
van de isolatie van het gebouw en plaatsen van zonnepanelen om onze energiebehoefte af te
dekken.
Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden en het bestuur heeft ook niet alle kennis in huis.
Daarom nodigen wij iedereen uit om met ons mee te denken in dit proces.
Helaas is niet alles mogelijk, de uitgaven moeten verantwoord zijn en ons budget is ook eindig,
dus uiteindelijk zal dit leiden tot een lijst met een prioriteit volgorde.

Wat willen we bereiken

De lat ligt hoog, de “vernieuwde” De Draaikolk moet alles kunnen wat
we nu ook kunnen, maar dan in een moderner jasje.
We streven uiteraard ook naar zeer tevreden huurders en gebruikers.
In 2023 willen we onze duurzamere De Draaikolk hebben gerealiseerd
en met iedereen de hernieuwde opening vieren.
Maar ook op andere momenten in ons jubileumjaar zullen we samen
met onze huisvereniging C.S.A.V. Turnlust en anderen leuke activiteiten
ontwikkelen.

Idee

Als u denkt te kunnen bijdragen, in welke vorm dan ook, bent u van harte welkom.
In De Draaikolk hangt een ideeënbus, maar u kunt ons ook contacten via de mail:
secr-draaikolk@kpnmail.nl

2023 moet een bijzonder jaar worden voor De Draaikolk en haar gebruikers!
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