
AktieRadius
Kwartaaluitgave van RADIUS Nederlandse Vereniging van Houtdraaiers

Jaargang 25, 
September 2018 99

 



2 | Aktieradius September 2018

Van de redactie
Arie Braspenning

In dit nummer

Foto omslag:

Uiterste inleverdatum kopij:

Van de redactie  2

Van de bestuurstafel  3

Bericht van de penningmeester 5

Een gedraaid poppetje 7

Demodag 13 oktober 11

Stichting Wereldboom 13

Haringparty 17

Jubileumboek 18

2 ovale vaasjes 19

Veiligheid 1 26

Expositie jubileumviering 27

Verenigingsnieuws 28

Colofon 31

Nico Oosthoek

Voor nr. 100: 1 november 2018

Op het moment dat ik dit schrijf is het gelukkig goed weer 

om achter de computer te zitten. De afgelopen periode was 

daarvoor eigenlijk te warm. Ook van draaien is niet veel 

gekomen. De zolderkamer waar mijn draaibank staat leek 

meer op een sauna dan op een werkplek waar je met hout 

bezig kunt zijn.

Ik merk ook aan de kopij dat het “komkommertijd” is. Niet 

alleen de dagbladen zijn dunner in deze periode maar ook voor 

AktieRadius is de kopij mager te noemen. Het kost veel moeite 

om ons blad gevuld te krijgen. En als dan een groot gedeelte 

van je mail ook nog eens op raadselachtige wijze verdwijnt, 

dan slaat de paniek op enig moment toe en moet je razendsnel 

aan het mailen om nog voldoende binnen te krijgen. Ik hoop 

dat dit niet het beeld wordt voor de toekomst, want dan zie ik 

het voortbestaan van AktieRadius somber in. In 2009 hebben 

we op hetzelfde punt gestaan en nu zie ik dat weer gebeuren. 

Dat laten we ons als vereniging die het al 25 jaar volhoudt 

toch niet overkomen? We hebben bijna de 100ste uitgave en 

met elkaar kunnen we er toch voor zorgen dat de volgende 100 

uitgaven er ook komen? Daar reken ik op evenals mijn mede 

redactieleden. We gaan op naar het jubileumfeest waarover in 

deze uitgave meer te lezen is. Maar eerst is er op 13 oktober 

nog de centrale Demodag in Zeewolde. Daar ontmoeten we 

elkaar weer. In die tussentijd veel succes en plezier met jullie 

draaiwerk. En vergeet niet de kopij in te sturen!

Het werken met voor het houtdraaien gebruikelijke gereedschappen, machines en uitgangsmateriaal kan gevaarlijk 

zijn. Lees vóór het gebruik de bijbehorende voorschriften en volg de daarin gegeven aanwijzingen zorgvuldig op. 

Noch de Vereniging RADIUS, noch de redactie van AktieRadius, noch de auteurs van de in dit nummer opgenomen 

artikelen en advertenties kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden of andere fouten.

Nr. KvK 40597366  
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Van de bestuurstafel
Wim Meijboom

Het is altijd een wat ondankbare taak om voor het 

septembernummer van AktieRadius een stukje te 

schrijven met als titel: van de bestuurstafel.

In de afgelopen periode zijn er geen vergaderingen 

van het bestuur geweest dus veel te melden valt 

er dan niet zou je denken, maar niets is minder 

waar. Binnen onze vereniging gebeurt ook in de 

zomermaanden heel veel door individuele leden en 

door leden van het bestuur die zijn afgevaardigd in 

commissies en deelnemen aan activiteiten.

In het vorige nummer van AktieRadius werd door 

het bestuur al melding gemaakt van de activiteiten 

van de jubileumcommissie. Deze commissie heeft 

onder de bezielende leiding van Ruud Philipsen 

tussen alle zomerse activiteiten heel hard gewerkt 

aan het jubileum weekend van 18 en 19 mei 2019 

in de Tuinen van Appeltern. Het programma is 

grotendeels rond en heeft de instemming van het 

bestuur van Radius. Nu breekt de periode aan van het 

concretiseren van alle plannen. Hiervoor zijn er de 

afgelopen 2 maanden verschillende reizen gemaakt 

naar Appeltern en is de commissie inmiddels ook 

weer een keer bij elkaar gekomen. Het bestuur wil 

op voorhand de leden van Radius die zitting hebben 

in de jubileumcommissie bedanken voor hun inzet 

en geïnvesteerde tijd in de afgelopen periode.

Raadpleeg regelmatig de website van Radius om de 

vorderingen van de organisatie te volgen. 

Dan zijn er de Dommeldraaiers o.l.v. Arnold Brok 

die de organisatie verzorgen van de demodag welke 

wordt gehouden op 13 oktober in Zeewolde. Ook zij 

hebben in de afgelopen periode veel werk verzet. 

Het programma ziet er veelbelovend uit. Zonder 

al deze stille werkers zou er weinig activiteit te 

bespeuren zijn in de zomer. Half september verstuurt 

het bestuur de uitnodiging voor de demodag aan 

de leden per email. Leden die geen email hebben 

ontvangen de uitnodiging per post.

Het secretariaat van de vereniging ontvangt heel 

regelmatig ook in de zomermaanden verzoeken van 

leden en niet-leden voor b.v. informatie. Het blijkt 

dat de vernieuwde website met name voor niet 

leden van Radius werkt als een bron van informatie 

over het houtdraaien. Als secretaris probeer ik deze 

verzoeken zo spoedig mogelijk te beantwoorden 

en/of af te handelen. Het streelt mijn ego dan ook 

als ik een berichtje terugkrijg met een bedankje 

voor de snelle afhandeling. Nu gaat het mij niet 

om die complimentjes maar wel om te ervaren dat 

mensen de cliëntvriendelijkheid van de vereniging 

waarderen. Zo hoort het eigenlijk 

ook. Binnen de vereniging gaat dat 

wel wat anders, veelal weet je niet 

hoe leden de informatie ervaren 

die ze krijgen en of verzoeken 

vanuit het bestuur wel serieus 

genomen worden. De email is een 

fantastisch instrument om elkaar 

te informeren, tenminste als 

mensen ook de moeite nemen om 

hun email te lezen. Te vaak merk 

ik dat informatie vanuit de email 

al heel snel de prullenbak bereikt 

zonder dat er kennis is genomen 

van de inhoud.
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Dat is jammer omdat achter ieder emailbericht toch 

een persoon zit die de moeite heeft genomen om de 

ander te informeren. Voor de duidelijkheid: het is 

niet een probleem van Radius alleen. Je merkt dat 

het verwerken van emailberichten door mensen 

niet zo serieus meer worden genomen als in de 

beginperiode van email.

Verenigingen, dus ook Radius varen er financieel wel 

bij als er indien nodig adequaat wordt gereageerd. 

Vandaar dit pleidooi voor de email en Radius.

Tot slot van dit artikel nog twee dingen: ten eerste 

wil ik leden van Radius wijzen op de initiatieven die 

momenteel genomen worden voor het oprichten 

van nieuwe afdelingen in Zuid Limburg en rond 

Sprang Capelle (NB). Voor verdere informatie zie de 

websiterubriek Nieuws. Deze initiatieven komen 

voort uit de enquête welke we in 2016 onder de leden 

hebben gehouden. Het bestuur wil deze initiatieven 

graag ondersteunen en zo nodig faciliteren.

De website van Radius dient actueel en aantrekkelijk 

te blijven voor leden en niet leden. Wilt u de website 

kritisch blijven volgen en geeft u op en aanmerkingen 

door aan het secretariaat. Natuurlijk wordt een 

bijdrage van u ook op prijs gesteld.

In het laatste nummer van AktieRadius schreef Jan 

Karreman over de onzichtbare mensen, we zoeken 

nog zo’n onzichtbare duizendpoot n.l. een beheerder 

van de website, misschien iets voor u???
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Misschien herinnert u zich, dat ik in nummer 97 
van ons lijfblad geschreven heb over een nieuw 
administratiesysteem en de mogelijkheden 
die dat biedt. Het was voor de leden en de 
penningmeester wennen en er zijn ook dingen 
naar voren gekomen die de schoonheidsprijs 
niet verdienden.

Naar aanleiding van de gang van zaken rond de 
contributiebetaling van het afgelopen jaar heeft 
het bestuur nog eens hiernaar gekeken. Daarbij 
zijn de volgende afspraken gemaakt. 

Voor hen die een incassomachtiging hebben 
afgegeven. 
De contributie wordt omstreeks 25 januari 
geïncasseerd.
De leden die een incassomachtiging hebben 
afgegeven krijgen geen factuur. Voor wie dat wil 
is het mogelijk om toch een factuur te krijgen, 
maar alleen via e-mail en op aanvraag bij de 
ledenadministratie.

Voor de leden, die hun contributie zelf over 
maken geldt het volgende: de contri bu tie-
facturen worden eind december gemaakt, met 
een betaaltermijn van 30 dagen.
Ieder lid, waarvan wij een e-mailadres heb ben 

en die geen incassomachtiging heeft afgegeven, 
krijgt zijn factuur via e-mail. Let dus op uw 
e-mail. De factuur is een bijlage bij de e-mail en 
alle gegevens staan in de factuur.
Diegenen die geen e-mailadres hebben, krijgen 
de factuur via de post op papier. 

Voor hen die niet op tijd hun contributie 
betalen, is er het volgende tijdsschema: de 
eerste herinnering wordt half februari per post 
verstuurd. Daarbij wordt het contributie bedrag 
met € 1,- verhoogd.
Een eventuele tweede herinnering, verhoogd 
met € 2,-, wordt eind maart per post verstuurd.
Mocht betaling ook dan nog uitblijven, dan 
neemt de penningmeester eind april tele fo-
nisch contact op en bij niet betalen stopt de 
verzending van AktieRadius. 

De rekening van de vereniging.
De ING-rekening NL66 INGB 0000 741949 is 
de oude rekening, maar die wordt eigenlijk 
nauwelijks meer gebruikt. We overwegen hem 
dan ook op te zeggen. 
Daarom: betaling via de rekening NL54 RABO 
0396 17 2317. 
Dat rekeningnummer staat ook op de contri bu-
tie facturen

Geen column deze keer, maar gewoon even wat mededelingen over zaken rond de 
contributiebetaling. Dat doe ik naar aanleiding van de gang van zaken aan het begin van dit 
jaar. Dat heeft leermomenten met zich meegebracht. Die momenten wil ik met u delen.

Bericht van de penningmeester.
Bert Rosbach
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VLAMOVEN 32, 6826 TN ARNHEM
026 - 445 16 44     HOUTBEWERKERS@BAPTIST.NL WWW.BAPTIST.NL

VOOR HOUTBEWERKERS
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Een gedraaid poppetje
Bert Rosbach

Je begint met een blokje van 
ongeveer 25 x 5 x 5 cm. 

Nadat het blokje tussen de centers 
is gezet, draai je het rond tot een 
cilinder met een diameter van 
ongeveer 5 cm.

In AR 91 van september 2016 zijn een paar foto’s getoond van gedraaide houten poppetjes. 
Die poppetjes waren over 3 assen gedraaid.  Op een bijeenkomst van de afdeling Rotterdam 
werd mij gevraagd hoe je dat dan deed en of ik er geen stukje over kon schrijven. Nog even een 
opmerking vooraf: Het draaien van een poppetje is ook een oefening in goed kijken. Voor het 
poppetje gebruik ik hout van een Leylandii, een coniferensoort. Dat draait goed en het ruikt 
lekker.
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Dan begin je de maten af te zetten.

Het hoofd is ongeveer 2/15 deel 
van de totale lichaamslengte. Als 
je de totale lichaamslengte op 21 
cm stelt, dan is het hoofd ongeveer 
3 cm lang. Aan weerszijden houd 
je dan 2 cm over. Op de foto zijn 
deze maten al afgetekend.

De breedte van het hoofd is 
ongeveer 1/3 van de totale breedte 
en in dit voorbeeld dus 1,7 cm.

Op basis van de opgegeven maten 
draai je de figuur. Laat die extra 
cm aan de boven- en onderkant 
zitten, want die hebben we straks 
nog nodig. Voorlopig is het draaien 
rond de centrale as klaar. De foto 
laat het resultaat zien.

Maar je moet je werkstuk nog niet van de 
draaibank loshalen. Eerst markeer je nog 
een paar punten. Zet de leunspaan op 
centerhoogte, evenwijdig aan de lengterichting 
van het bed. Teken dan op de reststukjes aan 
boven- en onderkant een horizontaal lijntje en 
werk dat ook iets de hoek om. Op de foto zie je 
het resultaat. 

Om er een fatsoenlijk poppetje van te maken, 
moeten de rugzijde en de buikzijde wat vlakker 
worden. Dat doe je door aan weerszijden van 
de centerpunten nieuwe centerpunten uit te 
zetten. Vanaf de gemarkeerde punten trek je 
een lijn door het al gebruikte centrale punt. En 
teken dan aan weerzijden op die lijn  op 1 cm  
van het oorspronkelijk middelpunt de twee 
nieuwe centerpunten. Prik ze vervolgens in 
met een priem. 
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Voor de volgende twee punten is 
de volgorde willekeurig. En ook bij 
het maken van de foto’s was het 
tijdstip willekeurig.

Vlak nu de rug. Dat doe je door 
het werkstuk op te spannen met 
de nieuwe centerpunt. De nieuwe 
draai-as moet daarbij evenwijdig 
aan de oorspronkelijke draai-as 
lopen! En dan draai je alleen de 
rug en de benen. Eventueel breng 
je ook nog een bil-partij aan. Maar 
dat moet je niet overdrijven. 

Vervolgens vlak je de buikzijde 
op dezelfde manier als rugzijde. 
Een ook hier kun je eventueel een 
vrouwelijke toets aanbrengen.

Tot slot span je het weer op 
tussen de centers volgens de 
eerste, centrale draai-as. Om te 
controleren of dat zo is zet je even 
de draaibank aan, en dan mag 
je geen rare slingeringen zien 
vlakbij de uiteinden. Opdat het 
poppetje goed blijft staan, maak 
je de onderzijde iets hol bij het 
afsteken. Maar voor de laatste 
”steek” eerst nog even de kant 
van het hoofd netjes afwerken. 
Doe dat zorgvuldig en rustig, want 
een putje van afgebroken vezels 
midden op het hoofd is er een 
waar je niet zo makkelijk uit komt.
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En dan is het poppetje klaar. Op de foto’s 
zie je een mannetje en een vrouwtje. 
Daarbij zie je ook iets verschil in de 
breedte ter hoogte van de heupen. 
Succes verder.



September 2018 Aktieradius | 11

Zoals u wellicht al weet is onze locatie voor 
de landelijke demo-dagen in Ede, in mei 
grotendeels door brand verwoest. We hebben 
in samenwerking met de organiserende 
afdeling de Dommeldraaiers gezocht naar 
een alternatieve locatie. Dit was niet een 
eenvoudige opdracht om dit in een korte 
termijn te regelen. We hebben besloten 
om deze dag dan ook wederom evenals in 
het voorjaar te houden in Open Haven te 
Zeewolde.

Tijdens onze demo-dag in april bleek dat veel 
leden van Radius om wat voor reden dan 
ook het lieten afweten. Het was die dag erg 
warm of men leefde in de veronderstelling 
dat Zeewolde erg ver weg was. Dat laatste is 
beslist niet waar. Zeewolde ligt heel centraal 
in Nederland aan de rand van Flevoland 
dichtbijgelegen is Harderwijk. ( A28)

De Dommeldraaiers en het bestuur van 

Radius hopen dan ook dat we u in oktober 
mogen begroeten in Zeewolde. 
Het programma voor deze dag wordt u 4 
weken van tevoren toegestuurd per mail 
(leden zonder email ontvangen deze per post).

De Open Haven in Zeewolde is gelegen in het 
winkelcentrum van Zeewolde er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid. Voor hen die  
wil len shoppen biedt Zeewolde voldoende 
mogelijkheden.

Combineer het bezoek aan de demodag 
b.v. met het bezoeken van de verschillende 
natuurgebieden rond Zeewolde, het Dol fi-
na rium, Stichting Aap in Almere. Kortom 
voldoende mogelijkheden voor een prachtige 
dag in Flevoland.

Datum: zaterdag 13 oktober 2018
Locatie: Open Haven, Kerkplein 8, 3891 ED 
Zeewolde

Uitnodiging voor de Landelijke demo-dag 
op 13 oktober 2018 in Zeewolde.
Uitnodiging voor de Landelijke demo-dag op 13 ok-
tober 2018 in Zeewolde. 
Zoals u wellicht al weet is onze locatie voor de landelijke demo-dagen in Ede, in mei grotendeels 
door brand verwoest. We hebben in samenwerking met de organiserende afdeling de Dommel-
draaiers gezocht naar een alternatieve locatie. Dit was niet een eenvoudige opdracht om dit in 
een korte termijn te regelen. We hebben besloten om deze dag dan ook wederom evenals in het 
voorjaar te houden in Open Haven te Zeewolde. 

Tijdens onze demo-dag in april bleek dat veel leden van Radius om wat voor reden dan ook het 
lieten afweten. Het was die dag erg warm of men leefde in de veronderstelling dat Zeewolde erg 
ver weg was. Dat laatste is beslist niet waar. Zeewolde ligt heel centraal in Nederland aan de rand 
van Flevoland dichtbijgelegen is Harderwijk. ( A28) 

De Dommeldraaiers en het bestuur van Radius hopen dan ook dat we u in oktober mogen begroe-
ten in Zeewolde. Het programma voor deze dag wordt u 4 weken van tevoren toegestuurd per 
mail.  (leden zonder email ontvangen deze per post) 

De Open Haven in Zeewolde is gelegen in het winkelcentrum van Zeewolde er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid. Voor hen die willen shoppen biedt Zeewolde voldoende mogelijkheden. 

Combineer het bezoek aan de demodag b.v. met het bezoeken van de verschillende natuurgebie-
den rond Zeewolde, het Dolfinarium, Stichting Aap in Almere. Kortom voldoende mogelijkheden 
voor een prachtige dag in Flevoland. 

Datum: zaterdag 13 oktober 2018 

Locatie: Open Haven, Kerkplein 8, 3891ED Zeewolde 
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Voor beginnende en gevorderde houtdraaiers en kunstenaars
• Trillingsvrij, massief gietijzer 
•Elektronische snelheidsregeling van 80 tot 3700 tpm 
• Vast en tegencenter precies in lijn 
• Draai- en verschuifbare vaste kop 
• Totaal gewicht:  164 kg

TWISTER ECO –  
De professionele draaibank  

TWISTER ECO met onderstel:  1998,00 Euro
Aanbieding nu 1795,00 Euro
Bedverlenging, tevens  
buitendraaihulpstuk, 400 mm lang                          298,00 Euro 
plus beitelsteunverhoging:   270,00 Euro

Drechselbedarf K. Schulte • Meppener Str. 111 • D-49744 Geeste-Groß Hesepe 
Tel. +49 (0) 59 37 - 91 32 34  • www.drechselbedarf-schulte.de 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8–12 Uhr  • Mo.–Do. 14–17 Uhr  • 1. Samstag im Monat 9–13 Uhr und nach Vereinbarung

Drechselbänke • Drechselmesser • Drechselkurse • Accessoires • Bücher  • Videos

Nu bij ons 
verkrijgbaar

Vaste kop: 
 • M33x3,5 opname met Mk2 
 • Centerhoogte: 200 mm 
 • Centerafstand: 720 mm 
 

Losse kop: 
 • Mk2 
 • Slag van de pinole: 100 mm
Motor: 
 • Krachtige 1,5 Kw motor met 230 volt aansluiting
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Stichting Wereldboom
Ab Strijker

Het ontstaan van de 
Stichting
Een aantal mensen van de-

ze organisatie was eens 

op bezoek in Nonington 

in Engeland en zij werden 

daar geïnspireerd door een 

stokoude eik, minstens 500 

jaar oud, met een stamomtrek 

aan de voet van 18.40 meter 

en op 1.50 m zelfs 12,34 m!, 

zie foto hiernaast.

Ze dachten, dat moet toch 

ook in Nederland mogelijk 

zijn; oeroude bomen krijgen. 

Nu staan er hier ook wel oude 

bomen, velen zelfs, maar 

Engeland is er wel beroemd 

om. *

Volwassen en oud 
worden
Wat betekent dat nu: de groei-

plaatsen van bomen zó in te 

richten dat ze on belemmerd 

volwassen en daarna stokoud 

kunnen worden? Bomen vol-

wassen laten worden wil 

nog wel, vaak worden ze 

dan gekapt want er is geld te 

verdienen aan een volwassen 

boom.

Hoe kun je een boom nu 

onbelemmerd stokoud laten 

worden? Want een boom is 

Dit artikel zal gaan over de Stichting Wereldboom, een organisatie die gevestigd is in Waalwijk 
en volledig werkt met vrijwilligers. De stichting heeft als hoofddoelstelling om de groeiplaatsen 
van bomen zó in te richten dat deze onbelemmerd volwassen en daarna stokoud kunnen 
worden. En……. ze zegt wat hierboven al staat: wij verbinden mensen met bomen. Wat dit 
betekent en nog meer zal in dit artikel aan de orde komen.
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oeroud als hij de kans heeft gekregen om verder 

te groeien ná zijn volwassen fase. De dan volgende 

veterane fase kan dan soms nog eeuwen duren!

Het probleem is ‘onbelemmerd groeien’. Bij deze 

woorden moet je in twee richtingen denken:

1, vanuit de mensen en 2, vanuit de boom.

1. Als een boom geplant wordt die men graag oud wil 

laten worden moet er goed over nagedacht worden 

wáár hij geplant wordt. Hij moet de ruimte krijgen 

aan alle kanten; hij mag in de toekomst niet voor 

lastige schaduw en bladval zorgen. Hij moet niet in 

de weg komen te staan als er later veranderingen 

in de omgeving plaatsvinden; huizen, wegen, 

fietspaden, enz.

2. Ook denken vanuit de boom. Krijgt hij nu en in 

de toekomst voldoende zon en water. De bodem 

(enkele meters méér dan de toekomstige grootte van 

de kruin) is de basis van de boom waaruit hij leeft. 

De ruimte onder de boom moet daarom helemaal 

vrij blijven, er mag geen weg of fietspad op minstens 

tien meter afstand zijn of komen. Er mogen geen 

dieren in de omgeving lopen die de boom kunnen 

beschadigen. Het gevallen blad moet eigenlijk blijven 

liggen als bemesting voor de boom. Alleen dan kan 

een kringloop ontstaan die het de boom mogelijk 

maakt om veel langer te leven dan wij mensen 

mogelijk achten. We geven zo de boom een kans om 

een eigen boomeigen kringloopsysteem te creëren.

Bij mijn werk als boominspecteur heb ik gezien dat 

er veel herdenkingsbomen en andere bomen zijn 

die prachtig op de juiste plaats staan en echt oeroud 

gaan worden.

Maar ik zag ook veel bomen die niet aan beide 

bovengenoemde voorwaarden voldeden toen ze 

geplant werden. Die echt helemaal verkeerd staan 

en dat is jammer. Landschapsarchitecten, managers 

van de gemeentelijke plantsoenendiensten en 

particulieren zouden hier beter op moeten letten.

Het beeldmerk van de Stichting
De Stichting Wereldbomen heeft een bijzonder 

beeldmerk, foto 2. Vredesduiven die rond de boom 

vliegen. Vredesduiven zijn symbool dat de boom 

een ruimte is waar veel dieren in de kroon leven. En 

40 dansende mensen rond de boom, mensen van 

alle leeftijden en pluimage, 40 generaties die voor 

1000 jaren bescherming gaan zorgen. 1000 jaar lijkt 

misschien veel, maar er zijn venijnbomen, taxussen 

die 2500 jaar oud zijn.

Functies van bomen
Bomen zijn van oorsprong plaatsen om iets te vieren, 

te dansen, muziek te maken en om recht te spreken. 

Onder een boom is plaats voor iedereen en ….. een 

Wereldboom verbindt mensen en bomen.

Een boom, een eigen boom, is een wens, een droom 

voor velen.

Er worden dan ook veel geboorte- en herdenkings-

bomen geplant en niet alleen voor mensen met z.g. 

blauw bloed, maar ook voor gewone mensen. Ook 

organisaties, (buurt)verenigingen en woonwijken 

planten soms gezamenlijk een boom. Stichting 

Wereldboom wil mensen stimuleren om een boom 

op te nemen in het hart van hun gemeenschap.

Een boom staat voor de cyclus van het leven: geboorte, 

opgroeien, oud worden en sterven. Een boom is 

geen individu, bomen kunnen samenwerken, elkaar 

voeden en beschermen. Een grote wond in de stam 

zal na verloop van tijd weer helemaal dicht groeien 

net als bij mensen. In AR no. 92 van december 2016 
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stond een boekbespreking van het boek van Peter 

Wohlleben: ‘Het verborgen leven van Bomen’. Heel 

interessant om te lezen hoe bomen groeien, hoe ze 

samenwerken om in leven te blijven.

De Anne Frankboom
De Anne Frankboom is helaas omgewaaid. Hij was 

oud en ziek, maar in de herinnering leeft hij voort 

in het hart van velen. Als hij nu nog leefde zou hij 

zeker de status Wereldboom krijgen. Samen met een 

aantal houtdraaiers hebben we geprobeerd om de 

stam te krijgen. 

Het plan was om, samen met de 750 leden van de 

landelijke vereniging van houtdraaiers Radius, het 

hout te draaien tot kandelaars. Kandelaars die met 

een ‘certificaat van echtheid’ geschonken zouden 

gaan worden aan Amnesty International die ze 

dan kon verkopen. De Annefrankboom kreeg dan 

een eervolle bestemming en de inkomsten zouden 

ten goede komen aan het uitstekende werk van 

Amnesty. 

Er waren meer kapers op de kust voor de boom; ruim 

tien ideeën kwamen binnen met soms fantastische 

bestemmingen. Eén plan was zelfs om de boom te 

ontdoen van alle bladeren en kleine takken en hem 

dan in te gieten in koper! 

Helaas, alles is mislukt, de gemeente Amsterdam 

voelde er niets voor.

Hoe wordt een boom Wereldboom?
Als een boom de status krijgt van Wereldboom krijgt 

hij een beschermheer of –vrouw die in actie komt als 

er gevaar dreigt voor de boom. Op dit moment zijn er 

in Nederland 8 bomen met de status Wereldboom en 

5 toekomstige Wereldbomen. De Stichting hoopt dat 

er nog velen zullen volgen.

Op de site van de Stichting Wereldboom staat een 

stappenplan het ‘Wereldboom draaiboek’ om een 

boom de status wereldboom te geven. Een berk 

zal dat niet worden maar een oude eik in jouw 

omgeving? Wie weet. Ben je geïnteresseerd kijk eens 

op https://wereldboom.org

Bomen in eigen tuin
Als jouw tuin, of van een kennis, vriend of familielid 

moet worden (her)ingericht moeten er ook vaak één 

of meer bomen in komen. Maar welke? Een goed 

advies is altijd: kijk eens in een woonwijk in de 

buurt die 10 á 20 jaar oud is en let ook eens op de 

bomen die langs de weg en in de tuinen staan. Het 

is natuurlijk van belang hoe groot jouw tuin is; 50 of 

5000 m2. In het laatste geval kun je denken aan een 

boom die echt groot en later oud kan worden.

Bomen worden als volgt ingedeeld naar grootte:

1e grootte bomen worden meer dan 12 meter hoog.

2e grootte bomen worden 6 tot 12 meter hoog

3e grootte bomen worden kleiner dan 6 meter.

Er is tegenwoordig een grote keuze uit de 

verschillende soorten. Bolacacias en –catalpas 

zijn prachtige bomen maar je moet ze wel elk jaar 

snoeien anders krijgt de bol een doorsnede van 5 

meter. Datzelfde geld voor leilindes en dakplatanen. 

Denk ook eens aan een vruchtbomen; ze bloeien 

prachtig en geven ook nog vruchten. Of een sierappel, 

ook heel mooi.

Laat je goed voorlichten door een boomkweker of 

mensen van een groot tuincentrum en noteer de 

juiste botanische naam.

*De Bomenstichting geeft een prachtig boek uit: 

Ancient Oaks in the Englisch Landscape (Oude eiken 

in het Engelse landschap).
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Haringparty Almere

Wat moeten we hiermee zult u denken?
De party is overigens al een hele tijd geleden 
gehouden.
Maar waarom dan in ons blad?
In april dit voorjaar hebt u op de Demodag die 
verzorgd werd door de Flevohoutdraaiers deze 
hoed zien staan. Die hoed is gedraaid door Erich 
Kinkelaar.
Hij heeft hem ter beschikking gesteld voor een 
goed doel: geld inzamelen voor de uitbreiding 
van het aantal bedden in een Hospice. Van de 
organisatie ontving Erich onderstaand bericht:

“Je prachtige hout gedraaide hoed heeft € 500,00 
opgebracht en is gekocht door Heidi Markus van 
Monuta Almere.” 
Op dit soort acties mogen we trots zijn en zijn 
het vermelden in ons blad meer dan waard. 
Erich bedankt hiervoor!

Op de foto hieronder zie je hoe de 
hoed geveild wordt door veiling-
meester Annemarie Jorritsma.
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Jubileumboek
Arie Braspenning 

Bij de start van de activiteiten van de ju-
bi leumcommissie hebben we meteen een 
oproep gedaan om foto’s in te sturen voor het 
samenstellen van een jubileumboek. In dat 
boek zouden foto’s komen van ieder die wat 
instuurde zodat we een doorsnee beeld zouden 
krijgen van wat onze leden te bieden hebben.

Natuurlijk hadden we gehoopt dat er van 
alle leden (700) iets zou komen. Maar we zijn 
realistisch genoeg om te weten dat dat niet 
haalbaar is.

Wel hebben ruim 100 leden de moeite genomen, 
zij het na herhaalde malen aandringen, om 
foto’s in te sturen.

Als elk lid dat foto’s heeft ingestuurd een boek 
zou kopen (à € 15,–) dan zou dat betekenen 
dat er een tekort zou zijn van ca. € 3000,–. We 
hadden afgesproken met het bestuur dat het 
boek kosten neutraal zou zijn, dus moeten we 
concluderen dat het uitgeven van het boek niet 
haalbaar is tenzij er 300 leden zijn die aangeven 
het boek te willen kopen à € 15,–.

Dat kun je aangeven bij aktieradius@hout-

draaien.com of als je geen e-mail hebt, bel dan 
0418 513349. 

Halen we die 300 niet (inmiddels zijn de eerste 
20 aanmeldingen al binnen) dan moeten 
we besluiten dat het jubileumboek niet kan 
doorgaan.

In dat geval zullen we de ingestuurde foto’s 
publiceren in de 4 uitgaven van AktieRadius in 
het jubileumjaar. De foto’s komen dan in het 
midden katern zodat je die eventueel eruit kunt 
halen en zo een boek kunt samenstellen.

Maar ik doe een dringende oproep aan jullie 
om dit initiatief van de jubileumcommissie te 
ondersteunen en massaal het boek te bestellen. 
Als er meer dan 300 bestellingen binnenkomen, 
dan is dat geen enkel probleem.

Geef je bestelling door vóór 1 november. Dat is 
echt de uiterste datum om het boek op tijd klaar 
te kunnen hebben.

Namens de jubileumcommissie
Arie Braspenning
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2 ovale (ellips) schaaltjes 170x85mm
Nico Oosthoek
www.ambachtelijkhoutdraaien.com

1. 2 stukken hout, hier noten en esdoorn 
worden met een tussenlaag van papier aan 
elkaar gelijmd. Afmetingen minimaal 2x 
170x85x43mm. Ik gebruik papier uit de printer 
wat later heel makkelijk te splijten is.
Andere maten zijn uiteraard ook mogelijk. (Zie 
laatste foto’s)

2. Als de lijm uitgehard is worden de koppen 
vlak gemaakt en lijm ik er aan beide kanten 
een stukje beuken op. Deze stukjes voorkomen 
dat het hout gaat splijten op de papiernaad als 
het tussen de centers wordt opgespannen.

3. Het midden van het werkstuk wordt 
overgebracht op de beuken blokjes.
A is de lijmnaad en B de hartlijn van de 2 
gelijmde stukken. De hoeken van het blok heb 
ik er met de lintzaag afgezaagd.

1

2

3

Om ovaal te kunnen draaien heb je een speciale machine (hulpstuk) nodig die je op je draaibank 
zet. In dit verslag gebruik ik een methode om op een eenvoudige manier een ovaal (in dit geval 
2) te draaien zonder de behulp van een speciale machine of hulpstuk. Dit geldt alleen voor de 
buitenkant. De binnenkant van het schaaltje wordt rond.
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4

5

6

7

4. Op de computer heb ik een ovaal getekend 
van 170x85mm en deze geplakt op een stuk 
stevig karton. Dit knip ik uit en dient als mal.

5. Het inmiddels ingespannen op 85mm 
rondgedraaide stuk hout met de mal.

6. Het ovaal is met behulp van de mal in de 
juiste vorm gedraaid. De resterende stukjes 
beuken worden nu afgezaagd zodat de 
lijmnaad met papier weer zichtbaar wordt.

7. Met een scherp mes splijt ik de 2 aan elkaar 
gelijmde delen doormidden. De lijmtang dient 
als hulp om ervoor te zorgen dat het ovaal niet 
omvalt tijdens het splijten.
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8

9

10

11

8. De gespleten 2 ovalen. De overgebleven 
stukjes aan het uiteinde worden met de 
hand weg geschuurd, of met behulp van een 
schuurschijf.

9. Nu komt het moeilijkste of belangrijkste 
n.l. een gat boren precies in het midden van 
de ovaal. Dit moet zeer nauwkeurig gebeuren 
anders komt de uitholling in het ovaal niet in 
het midden. Ik heb het ovaal ingeklemd en 
boor het gat met de kolomboor (ø3,5mm).
Een plakbandje geeft de te boren diepte aan. 
(De lengte van de schroef van de schroefplaat 
in foto 10).

10. Het hulpstuk, een zelfgemaakte 
schroefplaat waar het werkstuk wordt 
opgeschroefd.

11. Het opgespannen ovaal op de schroefplaat.
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12

13

14

15

12. Aan de onderkant van het ovale schaaltje 
wordt de onderkant gedraaid. Eerst een vlak en 
dan een kamertje van ø30mm diep 4mm voor 
in een van de mini klauwen op een klauwplaat
De foto’s laten afwisselend het esdoorn- en 
noten schaaltje zien.

13. Het schaaltje wordt ingespannen in de 
klauwplaat.

14. Van de bovenkant wordt 5mm weggedraaid 
tot aan de buitenkant van de rand van de 
uitholling.

15. Het schaaltje wordt nu uitgehold. 
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16

17

18

19

16. De diepte controleren om te voorkomen 
dat er door de bodem wordt gedraaid.
Houd rekening met het kamertje voor de 
klauwplaat.

17. Het schaaltje schuren tot alle draaisporen 
zijn verdwenen. Het veiligste is om dit in de 
langsrichting van het hout te doen. Ik gebruik 
korrel 180, 240, 320 en 400.

18. Het geschuurde schaaltje is gereed om af 
te werken. 

19. Het 2e schaaltje wordt opgespannen 
en gedraaid, zoals in voorgaande foto’s 
beschreven.
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20 21

22

20. De 2 schaaltjes zijn afgewerkt met sanding 
sealer (grondlak), Danish oil en 
microcrystalline-wax

21. Nog 2 schaaltjes met een andere ovale 
vorm (155x105mm)
Afwerking als bij foto 20

22. Als extra nog een foto van een ovaal schaaltje met deksel, gedraaid uit appel hout.
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Een nieuwe rubriek waar we telkens een aspect 
m.b.t veiligheid willen behandelen. 
Het betreft hier de alledaagse handelingen die we 
als draaier tegenkomen en die, vaak door routine, 
een risico vormen op letsel of schade.

Waarschijnlijk zal de reactie vaak zijn “ja, dat 
weet ik wel” of “dat is toch logisch?” maar het zijn 
juist die handelingen waarbij het fout gaat. Niet 
alleen routine speelt een rol maar ook “even vlug” 
is vaak een oorzaak waarbij we dan bepaalde 
voorzieningen of handelingen achterwege laten. 
In de komende uitgaven van AR zal telkens kort 
een aspect aan bod komen.

Deze keer: verplaatsen van leunspaan 
bij nog draaiende machine.
Een handeling die we vaak zien bij de beginnende-, 
maar evengoed ook bij de ervaren draaier.

We zijn lekker bezig en de uitloop van de machine 
duurt dan wat te lang zodat we maar vast de 
leunspaan loszetten en verzetten.

Wat kan er gebeuren ?
 • Het werkstuk raakt de leunspaan waardoor 

deze in het werkstuk hapt en schade ver-
oorzaakt of het hele werkstuk uit de bank 
vliegt. Je denkt seconden te winnen maar je 
werkstuk is vaak zodanig beschadigd dat je 
opnieuw kunt beginnen. Schade aan je werk-
stuk is niet leuk maar schade aan klauw of 
leunspaan kan serieuzer zijn als deze elkaar 
raken. Rondvliegende delen van werkstuk,  
klauw of leunspaan kunnen redelijk zwaar 
letsel veroorzaken.  

 • Soms is het verplaatsen van de leunspaan al-
leen in de hoogte voldoende. Je houdt met de 
ene hand de leunspaan vast en met de andere 
draai je de borging los. Bij de eerstgenoemde  
hand is het zo handig om een vinger tegen 
de verticale as te houden want dan weet je 
uit ervaring dat deze ongeveer goed staat. Als 

op dat moment het nog draaiende werkstuk 
de leunspaan raakt krijgt de vinger een flinke 
klap met alle mogelijke gevolgen van dien. 
Dus ………. neem die seconden dat de bank 
uitdraait de tijd en voorkom hiermee letsel of 
schade.

Heb je ook een dergelijke ervaring of een interessant 
gebeuren die in deze rubriek past? Geef hem even door, 
eventueel met foto en wij maken er een artikeltje van.  

Veiligheid (1)
Jan Karreman
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Beste leden van Radius.

Zoals u wellicht weet is de jubileumcommissie druk 
in de weer om een manifestatie te organiseren ter 
ere van het 25-jarig jubileum. Deze manifestatie 
vindt plaats op 18 en 19 mei in de Tuinen van 
Appeltern. Een van de programmaonderdelen 
is een expositie van de beste werkstukken van 
de leden van Radius. Daarvoor is binnenruimte 
beschikbaar. 

Bij de expositie wordt per afdeling ruimte 
toegewezen. Ook leden die niet bij een afdeling zijn 
aangesloten kunnen werkstukken tentoonstellen. 
Alle werkstukken kunnen te koop aangeboden 
worden maar dat is uiteraard niet verplicht. Een 
en ander is al of wordt binnenkort nader toegelicht 
door de voorzitter van de jubileumcommissie, 
Ruud Philipsen, bij zijn bezoeken aan de 
afdelingen.

De beschikbare binnenruimte is beperkt. We 
willen de pronkstukken goed tot hun recht laten 
komen en dus de ruimte geven. Dat legt verdere 
beperkingen op aan de hoeveelheid werkstukken. 
Wij wijzen ruimte toe aan de afdelingen en niet-
afdeling-gebonden leden. Dat zal globaal 4 tafels 
zijn met al of niet aanpalende ruimte voor kleine 
tafeltjes en/of zuilen. De uiteindelijk toe te wijzen 
ruimte zal mede afhangen van het aantal leden 
per afdeling. Een en ander zal zo goed mogelijk 
in overleg met de afdelingen plaatsvinden. 
Uiteindelijk zullen wij de ruimten inrichten, 
waarna de afdelingen hun expositie kunnen 
vormgeven. 

Vraag aan de afdelingen
Om een goede verdeling en inrichting te kunnen 
maken moeten wij uiteraard een idee hebben 
wat men denkt tentoon te stellen. Als eerste stap 
willen we een opgave per afdeling van het aantal 

en de afmetingen van de werkstukken die je in de 
binnenruimten wilt tentoonstellen. We laten dus 
de selectie van de werkstukken zoveel mogelijk 
over aan de afdelingen zelf. Bedenk daarbij dat 
er ook ruimte is voor andere werkstukken in 
een paviljoentje in de tuin. Een suggestie is om 
zoveel mogelijk leden die de ambitie hebben iets 
te exposeren daartoe de gelegenheid te geven. Wij 
vragen iedere afdeling voor 1 december 2018 het 
aantal werkstukken met afmetingen op te geven 
aan commissielid Thijs Pons: t.l.pons@uu.nl

Leden die geen lid zijn van een afde-
ling.
Ook van deze leden stellen we het op prijs als 
die hun mooiste werkstuk exposeren. We hopen 
genoeg ruimte te hebben voor één werkstuk per 
persoon. Als u daarvan gebruik wilt maken vragen 
we u om een foto met opgave van afmetingen te 
sturen naar Thijs Pons: t.l.pons@uu.nl.

Voor de niet leden van een afdeling is de 
volgende logistieke oplossing bedacht: geef uw 
werkstuk na toelating af bij de dichtstbijzijnde 
afdelingscontactpersoon. Waar deze zich 
bevinden vindt u t.z.t. op de website van Radius.
Mocht er onvoldoende binnenruimte zijn, voor 
het aantal inzendingen, of dat we de kwaliteit 
daarvoor onvoldoende vinden, dan kan in de 
tuin eventueel een paviljoentje gebruikt worden 
als aanvullende ruimte. Wij bepalen toelating tot 
de expositie binnen op basis van de ingezonden 
foto’s.

Voor overige vragen en suggesties welke te 
maken hebben met de jubileumviering kunt 
u ook contact opnemen met de voorzitter van 
de jubileumcommissie Ruud Philipsen, zijn 
mailadres is: ruudph@kpnmail.nl

Namens de jubileumcommissie
Voorzitter

Expositie jubileum
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Verenigingsnieuws
Afdelingsnieuws – Agenda - Mutaties ledenlijst - Advertenties

Afdelingsbijeenkomsten zijn in principe 

ook voor leden uit  andere afdelingen 

te bezoeken. Wel  graag van te 

voren afstemmen met de afdelings-

contactpersoon waar u ook info kunt 

krijgen over de afdeling.

Afdeling Arnhem-Nijmegen                                                                                       

Afdelingscontactpersoon:  

Jan v.d. Berg, tel. 040 2122076  

jmhmvandenberg@hotmail.nl

Bijeenkomsten in 2018: 

15 september, 13 oktober, 17 

november. De bijeenkomsten worden 

gehouden in het gebouw ReVaBo, 

pastoor Bruggemanlaan 33A, 6861 GR 

Oosterbeek, van 9.30 uur tot 12.30 uur.

Afdeling Dommeldraaiers  

(Schijndel-Den Bosch)                                                    

Afdelingscontactpersoon:  

Wim van Esch, tel. 073 5037361

wim.vanesch5@hotmail.com 

Bijeenkomsten in 2018:  

8 september, 13 oktober, 24 

november. De bijeenkomsten worden 

gehouden in Soc.Cult.Centrum  

De Vink, Hoevenbraaksestraat  

28, 5482 BD Schijndel, van  

09.30 – 12.30 uur.

Afdeling Drechtstedendraaiers

(Dordrecht riviereneilanden – Hoekse 

Waard)

Afdelingscontactpersoon: 

Albert van den Ende, tel. 06 44530777

aende211@xs4all.nl

Bijeenkomsten in 2018: 

7 juli, 8 september, 13 oktober, 8 

december

De bijeenkomsten worden gehouden van 

9.30 – 12.30 uur in het Ambachtshonk, 

Patersweg 53, 3314HT, Dordrecht

Afdeling Flevohoutdraaiers                                                                                                

Afdelingscontactpersoon:  

Siep Nijenhuis, tel. 0320 261235  

s.nijenhuis@hccnet.nl  

Bijeenkomsten in 2017: 

24 september, 12 november, 17 

december. 

De bijeenkomsten worden gehouden 

in de botenloods van Siep Nijenhuis, 

Dokweg 26- 28 in Lelystad.

Afdeling Gouwe Groep

Afdelingscontactpersoon:  

Bert Dusseljee, tel. 0186 601696 

h.dusseljee@hetnet.nl 

Bijeenkomsten in 2018:  

6 september, 25 oktober, 22 

november.  De bijeenkomsten vangen 

aan om 19.00 uur en worden gehouden 

bij Doornekamp Woodspecials, 

Henegouwerweg 21a, 2741 KS 

Waddinxveen. Nieuwe leden zijn 

welkom.

Afdeling Haarlem                                                                                                                 

Afdelingscontactpersoon:  

Wiebe Damstra, tel. 023 5328736  

info@meerstad.nl

Bijeenkomsten in 2018: 

De bijeenkomsten worden gehouden op 

donderdagmiddag. Informatie over de 

plaats bij de afdelingscontactpersoon.

Afdeling Haarlemmermeer                                                                                                  

Afdelingscontactpersoon:  

Klaas Dikstaal, tel. 020 6592977

Bijeenkomsten in 2018: 

29 juni, 10 augustus, 21 september, 

2 november, 14 december. Alle 

bijeenkomsten worden gehouden in 

Wassenaar. 

De bijeenkomsten beginnen om 09.00 

uur en eindigen 16.30 uur.

Afdeling Lochem                                                                                                                     

Afdelingscontactpersoon: Harry 

Meinders, tel. 0575 525403 

hpgrhmeinders@outlook.com 

Bijeenkomsten in 2018: 

29 oktober, 10 december

De bijeenkomsten worden gehouden op 

de locatie: Kunst-lokaal 11, Bosberg 29, 

Borculo en vangen aan om 19.30 uur.

Afdeling Noord                                                                                                                       

Afdelingscontactpersoon: Willem v.d. 

Schors, tel. 0594 213326 wmvdschors@

gmail.com 

Bijeenkomsten in 2018: 

6 oktober, 24 november. De 

bijeenkomsten worden gehouden op 

de locatie Zaal RK Kerk, Dr. Nassaulaan 

3c, 9401HJ Assen, tel.0592 313029 en 

vangen aan om 10.00 uur. Inloop vanaf 

9.30 uur.

Afdeling Noord-Holland Noord                                                                                 

Afdelingscontactpersoon:  

Aad Sneeboer, tel. 06 10423488 

aadsneeboer44@gmail.com

Bijeenkomsten in 2018: 

28 augustus, 4 oktober, 3 november 

(ruil-en weggeefdag), 27 november.

De bijeenkomsten worden gehouden in 

het dorpshuis “de oude school”,

Dorpstraat 72, 1711 RK Hensbroek en 

beginnen om 19.30 uur.

Afdeling Rotterdam                                                                                                              

Afdelingscontactpersoon: Bert

Rosbach, tel. 010 4184786 

a.rosbach@chello.nl                                            

Afdelingsnieuws
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Bijeenkomsten in 2018: 12 september, 14 

november.  Inlichtingen bij Bert Rosbach.                           

Afdeling Utrecht, 

Werkgroep ‘De Lekstroom’                                                                

Afdelingscontactpersoon: Ruud Philipsen, 

tel. 078 6162310 

ruudph@kpnmail.nl 

Bijeenkomsten in 2018: 

18 juli (bij Dick van Roest, Benedeneind 

NZ 356, 3405 CB Benschop), 29 

augustus (plaats nog niet bekend), 10 

oktober, 21 november, 19 december. Op 

de locatie de Oude School in Lopikerkapel, 

Lopikerweg  Oost 188 van 13.00 – 16.00 

uur.

Afdeling Veluwe                                                                                                                  

Afdelingscontactpersoon:  

Joop Erbé, tel. 0341 262432 jooprb@

hotmail.com

Bijeenkomsten in 2018: 

8 september, 8 december. 

De bijeenkomsten worden gehouden in 

een zaal van de Sionskerk, Asseltseweg 6, 

8161 VV Epe.

Afdeling Vormgeven

Afdelingscontactpersoon:  

Ab Strijker, tel. 0320 220118 aenrstrijker@

gmail.com. 

Bijeenkomsten in 2018: 

27 oktober (bij Joost te Riele in 

Groesbeek). locatie nog vast te stellen.  

Info verkrijgbaar bij Bert Rosbach: 010 

4184786             

 

Afdeling Zeeland/West Brabant 

‘De Scheldedraaiers’

Afdelingscontactpersoon: Theo de 

Graaff, tel. 0164 683774

theo.de.graaff@hetnet.nl 

Bijeenkomsten in 2018: iedere 

eerste zaterdag van de maand. De 

bijeenkomsten worden gehouden in Het 

Ambachts-centrum, Kattendijksedijk 27 

te Goes en vangen aan om 09.30 uur. 

Videoapparatuur

De videoapparatuur van Radius 

wordt bediend door Bert Rosbach. 

Hij zal op de demodagen zorgen dat 

de demonstraties kunnen worden 

gevolgd op een groot scherm. 

Afdelingen kunnen de apparatuur ook 

gebruiken. Maak daarvoor afspraken 

met Bert Rosbach tel. 010 4184786.

Agenda
13 oktober 2018 Centrale Demodag Zeewolde

21 oktober 2018 Open Dag Hout Hanzehal Zuphen

24 november 2018 ACP 

16 en 17 mrt 2019  Vormgevers in Hout  Fort bij Vechten Bunnik

13 april 2019 ALV

18 en 19 mei 2019 25 jarig jubileum  Tuinen van Appeltern

Korting bij Willy van Houtte.
Geachte Heer Meijboom,

In aansluiting op onderstaande mail van 2015 laten wij u hierbij weten dat wij de hieronder vermelde korting niet langer zullen toeken-

nen. Het is enerzijds administratief te omslachtig om een en ander bij te houden en er werd bovendien ook amper gebruik gemaakt van 

dit voordeel. Gelieve uw leden hiervan op de hoogte te willen stellen a.u.b.

Te koop: Draaibank op onderstel.

JET JWL-1220 VS –135E   0.56 KW  met variabel toerental.

Incl. bedverlenging van 75 cm. In totaal 1.20 tussen de centers.

De bank staat vast op een onderstel van gestoomd beukenhout 

met ruime lades volledig ingericht voor draaibeitels en andere be-

nodigdheden. Zie foto’s voor bank en onderstel. De bij behorende  

onderdelen zijn: een meenemer, een complete doos met kleine 

chuck en 4 soorten klauwplaatjes, een meedraaiend center, een 

pen om de chuck te demonteren en een schroefplaat om grotere 

schijven op te kunnen draaien. 

Totaalprijs: € 1000.

Voor verdere informatie: Kees Vergouwen, tel. 06 12508452, e-mail: c.vergouwen@home.nl
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Berichten van overlijden

In memoriam Ed Beers

Op 27 juli overleed Ed Beers. 

Hij woonde in Heerhugowaard en Ed was lid van de afdeling Noord-

Holland Noord. 

Wij wensen zijn familie sterkte met dit verlies. 

In memoriam Kees Konings

Op 15 aug. j.l. overleed de nestor van De Scheldedraaiers Kees 

Konings. Hij was 90 jaar en tot enkele jaren geleden demonstreerde 

hij nog op demodagen. Hij was lid sinds de oprichting van deze 

afdeling, nam actief deel aan alle activiteiten en was vrijwel altijd 

aanwezig op bijeenkomsten.

Kees ging na zijn pensionering in 1992 houtdraaien en dit werd een 

passie die hem niet meer losliet. Een specialiteit van Kees was het 

draaien van bloemetjes.  

We zijn dankbaar dat we Kees zo lang in ons midden mochten 

hebben.

Wij wensen zijn familie sterkte met dit verlies.

Namens De Scheldedraaiers

Jan Karreman
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Lidmaatschap

Bij inschrijving zijn de volgende opties 

mogelijk:

A jaarcontributie c 30,00 plus het laatst 

uitgekomen tijdschrift in het jaar van 

inschrijving. Leden buitenland c 32,50.

B begunstiger c 15,00 per jaar 

(Begunstigers zijn volwaardig lid en heb-

ben stemrecht. Zij ontvangen echter geen 

AktieRadius)

De inschrijf- en administratiekosten 

bedragen voor elk van deze mogelijkhe-

den c 7,50. Men is lid van de Vereniging 

nadat zowel het inschrijfformulier als de 

verschuldigde contributie en de kosten zijn 

ontvangen.

Adreswijzigingen dienen tijdig doorgegeven 

te worden aan de ledenadministrateur, die 

zorgt voor de verdere verspreiding hiervan.

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voort-

gezet, tenzij het lid minstens 4 weken vóór 

het einde van het kalenderjaar schriftelijk 

aan de ledenadministrateur bericht dat 

men het lidmaatschap wil beëindigen. Op 

de website van Radius www.houtdraaien.

com vindt u onder contact een digitaal 

inschrijfformulier.

Rabobank BIC code: RABONL2U

Rabobank IBAN code:

NL54RABO0396 3723 17

Bestuur

Voorzitter: Pieter (P.C.C.J.) Hermans,

Douwe Brouwerweg 8, 1602 MK Enkhuizen 

tel 0228 317569 

e-mail: voorzitter@houtdraaien.com

Secretaris: Wim (W.) Meijboom

Kamperfoeliestraat 8, 1338 VN Almere 

tel 036 532 8626

e-mail: secretaris@houtdraaien.com  

Penningmeester: Bert (A.) Rosbach

Meidoornsingel 67, 3053 BK Rotterdam 

tel 010 418 4786

e-mail: penningmeester@houtdraaien.com 

Leden: Jan (J.H.) Karreman, Arie (A.M.) 

Braspenning, Marcel (M.) van Berkel

Ledenadministratie:

Jeanne Hermans – Koch, tel. 0228 317569,

e-mail: ledenadministratie@houtdraaien.com

Advertenties

Neem contact op met de redactie.

Redactie

Eindredacteur: Arie (A.M.) Braspenning, 

Bloemkeshof 85, 5301 WS Zaltbommel tel 

0418 513 349

e-mail: aktieradius@houtdraaien.com 

Redactieleden: Ab Kraaijeveld, Nico Oost-

hoek, Gerard Gaasbeek, Jan Karreman

Correspondenten: Iet Feith, Jan Pranger

Kopij

AktieRadius verschijnt viermaal per 

jaar; medio maart, juni,  september 

en  december. De redactie verzoekt u 

uw bijdragen uiterlijk 6 weken voor de 

verschijningsdata per e-mail aan te leveren 

of op een DVD. Deze stukken vertolken de 

mening van de inzender en behoeven niet 

de mening van het bestuur of de redactie 

te vertolken. Zij worden dan ook geplaatst 

buiten de verantwoordelijkheid van RADIUS 

en de redactie. De redactie behoudt zich 

het recht voor ingezonden kopij in welke 

vorm dan ook inhoudelijk te beoordelen, 

zonder opgaaf van redenen te weigeren 

of in te korten. Gehele of gedeeltelijke 

overname van artikelen is slechts 

toegestaan met schriftelijke toestemming 

van het bestuur.

Colofon

Kijk ook eens op de website van Radius naar de instructiefilmpjes: 

www.houtdraaien.com

  info, bestellen, demonstratie aanvragen 
   WWW.WOODTURNING-POLISH.EU 
  info@woodturning-polish.eu +31 6 27846808 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           SHELLAWAX 

 hèt product voor houtdraaiwerk met glans 
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