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Het is even stil geweest, maar achter de schermen wordt druk
gewerkt aan het programma voor ons jubileumjaar 2023. Heerlijk dat
we weer normaal open zijn en alle activiteiten weer hebben kunnen
oppakken. In deze nieuwsbrief onder andere een eerste blik op
activiteiten die inmiddels al voldoende in de steigers staan om met u
te kunnen delen.
We hebben onze gebruikers gevraagd met ons mee te denken en ook activiteiten te
organiseren in ons jubileumjaar. Uiteindelijk willen we er met een goed gevoel op
terugkijken en we gaan natuurlijk voor een feestje! Langzaamaan beginnen deze plannen
vorm te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld wedstrijden, demo’s en toernooien.
Alle jubileumactiviteiten zullen gepland worden in het tijdsblok van 19 februari tot 19
november 2023.
We starten met een oecumenische dienst op zondag 19 februari in samenwerking met
Evangelisch Centrum ’t Anker. Deze dienst zal muzikaal opgeluisterd worden door het
Nieuwedieper Visserkoor die in het jaar 2023 net als De Draaikolk hun 50-jarig bestaan
vieren. Voor de dienst zullen we enkele gastsprekers uitnodigen.
Natuurlijk pakken de afdelingen van onze huisvereniging C.S.A.V. Turnlust hun momenten
in de festiviteiten. Zij zullen verschillende evenementen organiseren zoals een
badmintontoernooi, sjoeltoernooi en een rollatorloop. De biljarters gaan een 5 balls
toernooi organiseren.
Flip Kos Markten zal zijn Hemelvaartmarkt (18 mei) weer
oppakken en deze rondom De Draaikolk plaatsen. Een
evenement wat door velen verwelkomd zal worden. Zo geven
we onze functie binnen de buurt ook een mooie opsteker.
Daarnaast zullen enkele van onze overige gebruikers iets organiseren en blijft de Stichting
zelf echt niet aan de kant zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klaverjasdrive en een
Salsafeest door Salsa by Djey. Bonnacon gaat een bijzonder zwaardvecht toernooi
organiseren in het eerste weekend van april.
Ook staat er een wandeltocht op het programma, zullen er op verschillende momenten
binnen de periode pubquizen georganiseerd worden en komt er natuurlijk een
feestdag/avond. Op vrijdag 13 oktober zijn we echt 50 jaar open en deze dag zal daarom
een speciaal moment binnen het programma krijgen.
Een jubileum zonder reünie is ondenkbaar, dus voor geïnteresseerden: 16 september is
een datum die u hiervoor in de agenda kunt zetten. Meer info zal gedeeld worden op de
facebookpagina Reunie De Draaikolk, of u stuurt een mail naar reunie@dedraaikolk.com
en we houden u op de hoogte.
De jubileumperiode zullen we weer afsluiten met een oecumenische dienst.

We hebben besloten om te gaan werken met een
nieuw Logo voor De Draaikolk, alles in het kader van
2023. De keuze is gevallen op een ontwerp dat is
aangeleverd door Ton Bosma, waarvoor onze dank.
We hopen onze communicatie vanaf het nieuwe
seizoen in september met dit nieuwe logo op te kunnen
pakken.
Ons traject 50 jaar De Draaikolk is in 2020 gestart met de plannen voor
verduurzamen en daarbij waren de zonnepanelen een groot project. Mede
mogelijk gemaakt dankzij sponsoring en daarbij was de toezegging dat we 5
jaar 25 kavels uitloten om de sponsors de mogelijkheid te geven hun
ingelegde gelden terug te winnen. Donderdag 7 juli was alweer de 2e keer
loten en de gelukkige kavel sponsoren hebben bericht ontvangen dat zij hun
inleg terug mogen ontvangen. Fijn om te melden is dat velen al gemeld
hebben dat onze stichting deze teruggave wederom in ons gebouw mogen
investeren. Wilt u deze loting nog terugzien, dat is mogelijk op onze facebook
pagina.
Zijn we ondertussen ook al verder met onze verduurzaming gekomen?
Natuurlijk! Niet alleen kleine stappen worden gezet, veel zaken vragen om
een goede voorbereiding zoals bijvoorbeeld de geplande vervanging van de
cv-ketels van het gebouw. Wijzigingen worden doorgevoerd zodat we nog energiezuiniger
het gebouw kunnen verwarmen en uiteraard is het grote toverwoord daarbij isoleren.
Gezien de huidige situatie met de hoogoplopende energieprijzen is dit natuurlijk het
belangrijkste item om onze energiekosten te kunnen beheersen.
Verder zijn er acties opgestart voor vernieuwingen die wij niet zelf uit kunnen voeren.
Hierbij gaat het om verbouwingen die ons complex weer een upgrade gaan geven waarbij
we weer jarenlang gebruikersplezier kunnen garanderen, maar we werken ook toe naar
het punt dat u dit ook in de vorm van cosmetische vernieuwing gaat zien.
Als laatste nog een aandachtpuntje voor de lezers van
de nieuwsbrief die hun rekening bij de Rabobank
hebben. (Geldt helaas alleen voor particuliere
rekeningen en/of hypotheken)
Bent u al -gratis- lid van de Rabobank? U kunt dan
namelijk straks uw stem uitbrengen op Stichting De
Draaikolk en op de vereniging C.S.A.V Turnlust voor
de Rabobank Clubsupport. Wij hebben een
gezamenlijk doel voor de opbrengst van deze actie.
In het kader van verduurzaming van onze bijna 50jarig oude locatie is de aanschaf van nieuwe
verwarmingsketels noodzakelijk. Een donatie via de
Rabo Clubsupport zal hierin een welkome inbreng
voor deze aanzienlijke kostenpost zijn. Daarnaast
creëren we hiermee een aangenaam klimaat in de
sportzaal voor onze gebruikers.
Stemmen kan vanaf 5 september tot en met 27 september!

