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De bezoeken aan de afdelingen vorderen gestaag. Op vrijdag 24 
maart jl. bezocht ik de afdeling Haarlemmermeer. Ook hier ko-
men de draaiers bij iemand thuis bij elkaar evenals in de afde-
ling Rotterdam. Echter met dat verschil dat hier ook ruimte is 
om met elkaar te draaien. 

Als ik aankom in Wassenaar bij Martien van 
Vliet (waar zouden we zijn zonder de geweldige 
navigatiemiddelen!!) blijk ik de enige te zijn die 
aan de voordeur staat te bellen. Zo doe je dat 
als je ergens voor het eerst komt. Voor de inge-
wijden, de aanwezige leden van deze afdeling is 
het vanzelfsprekend dat je achteromloopt, 
rechtstreeks naar de werkplaats van Martien 
om daar alvast je gereedschap, eventueel je 
meegenomen draaibankje en het hout wat je 
nodig hebt klaar te zetten. Zoals Klaas Dikstaal, 
voorzitter van deze afdeling, al tegen me had 
gezegd: “kom tussen 9.00 uur en 9.30 uur, dan 
zijn de jongens bezig om alles klaar te zetten. 
Daarna gaan we aan de koffie en dan aan het 
werk.” 
Er zijn vandaag 10 leden aanwezig. 8 draaiban-
ken hebben een plek gevonden. De werkplaats 
is daarmee helemaal vol.    

Deze afdeling is al een aantal jaren bezig met 
het invullen van hun bijeenkomsten op deze 
manier. Naast elkaar ontmoeten moet de bij-
eenkomst ook mogelijkheden bieden om samen 

te draaien en zo van elkaar en met elkaar te 
leren. Dat kan op deze manier heel mooi omdat 
je direct bij een collega draaier kunt gaan kijken 
op welke manier hij of zij bezig is met de uitvoe-
ring van een werkstuk. Maar ook als je even niet 
verder kunt en advies nodig hebt is er altijd wel 
iemand aan wie je dat kunt gaan vragen. 
Klaas draait op deze dagen niet, maar wendt al 
zijn ervaring aan om de anderen van advies te 
dienen. Als je meeloopt op zo’n dag dan zie je 
dat hem niets ontgaat en dat hij bij elk van de 
leden wel een poosje meekijkt en met raad en 
daad paraat staat. Vandaag is de opdracht een 
vaasje met voet of een variant daarvan. 
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Van tevoren wordt met elkaar afgesproken wat 
het onderwerp van de dag is en daarna gaat 
men aan de slag. Er is een keurige tekening ge-
maakt, maar Ieder vult naar eigen smaak in, zo-
wel qua houtsoort als afmeting, wat hij of zij 
ervan gaat maken. Is de techniek te moeilijk 
(voor beginnende draaiers), dan is men vrij om 
zelf wat te kiezen om te draaien. Bij de resulta-
ten van deze dag zie je ook dat sommigen de 
voet van de vaas niet los hebben gedraaid maar 
aan de vaas vast. 
Ook hier een afdeling waar dames aanwezig zijn 
die plezier hebben in het draaien en op deze 

dagen ook meedoen. Samen aan één draaibank. 
De een draait ’s morgens de ander ’s middags.  
Om 12.00 uur is het tijd voor de lunch. Als ieder-
een zit, zijn boterhammen tevoorschijn heeft 
gehaald en wat te drinken heeft ingeschonken, 
komt de voorzitter met de punten die op deze 
bijeenkomst besproken moeten worden. Pun-
ten vanuit het hoofdbestuur (onlangs is post 
ontvangen met daarop een voorstel voor het 
verzorgen van een demodag) en punten die de 

voorzitter mee kan nemen naar de Algemene 
Ledenvergadering. Geen tijd gaat er verloren 
met veel gepraat over bestuurlijke zaken, nee 
dat doen ze hier tijdens het eten, als je toch niet 
kunt draaien. 
Na de lunchpauze gaat men weer vrolijk verder 
daar waar men gebleven was. 
Helaas moet ik wegens andere verplichtingen 
wat eerder weg en kan ik niet de bespreking van 
de werkstukken die thuis gemaakt zijn meema-
ken en het eindresultaat zien van wat er die dag 
gemaakt is. Gelukkig kreeg ik wel de foto’s op-
gestuurd van een van de leden zodat we het 
resultaat van deze dag kunnen publiceren. (foto 
4)  
De bedoeling is dat de werkstukken nu thuis 
verder worden afgemaakt en de volgende keer 
worden meegenomen om het resultaat aan el-
kaar te laten zien en de ervaringen met elkaar 
te delen. 
Op deze bijeenkomsten komen werken, verga-
deren en elkaar ontmoeten samen. 
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‘Hieronder nog de foto’s van de werkstukken die 
thuis gemaakt zijn en die nog met elkaar zijn be-
sproken. 
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