NIEUWSBRIEF
Voor Velswijk door Velswijk
Nieuwsbrief 24: december 2019

Voorwoord

Agenda:
Vergadering carnaval:
8 januari
De Bankdirecteuren:
11 januari
Verg. vrouwenver.
29 januari
Bingo:
24 januari
28 februari,
27 maart
24 april
Kaartavonden:
7 februari
6 maart
3 april
Carnaval
21 / 22 februari
Uut ett’n:
23 januari
13 februari
12 maart

Contactgegevens:
DBO Voor Velswijk Door Velswijk
Buurthuis D’n Draejer
Velswijkweg 50
7021 KT Velswijk
0314 - 641458
draejer@velswijk.nl
www.velswijk.nl
facebook.com/velswijk
Openingstijden:
ma:
19:30 - 23:00 uur
di:
19:30 - 23:00 uur (*)
woe:
19:30 - 23:00 uur (*)
do:
19:30 - 23:00 uur (*)
vrij/za/zo
Geopend tijdens evenementen.
(*) Op thuis– speeldagen van
Biljartvereniging D’n Draejer is
de sluitingstijd 23:30 uur.

Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief van 2019. Het afgelopen jaar waren er ook
weer de nodige activiteiten in en om Buurthuis ‘D’n Draejer’. Een buurthuis dat
draait op mensen die vrijwillig hun bijdrage leveren bij allerlei activiteiten. We
willen hierbij ook weer alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet. We kunnen
op deze manier met elkaar Buurthuis ‘D’n Draejer’ toch draaiende houden.
Als een jaar ten einde loopt en de jaarwisseling nadert, dan is het altijd een goede gewoonte om even terug te kijken. Er is veel gebeurd. Een ieder was op zijn
eigen manier betrokken. Iedereen heeft zijn taak en voert die naar eer en geweten zo goed mogelijk uit. Erbij horen is belangrijk. Voor en met zijn allen. Deze
grondhouding, met mensen, voor mensen maakt een organisatie sterk.
En wat ons te wachten staat in het nieuwe jaar, dat ligt natuurlijk niet allemaal
vast. Het afgelopen jaar hebben we gezorgd voor een goed draaiende vrijwilligersgroep en laten we in het nieuwe jaar vooral zorgen voor een sociaal prettige en goed draaiende organisatie. Fijne dagen en alle goeds voor 2020.
Accepteer wat is, laat gaan wat is geweest en geloof in wat komen gaat.
Veel leesplezier.

De Bankdirecteuren in ‘D’n Draejer’
Na het succes van voorgaande jaren, zullen “De Bankdirecteuren” ook in
2020 een optreden verzorgen in Buurthuis ‘D’n Draejer’.
Op zaterdag 11 januari nemen De Bankdirecteuren zitting op hun eigen
vertrouwde bankstel op het podium. Het publiek zal wederom vermaakt worden met bekende oldies en gezellige meezingers.
Wij zijn erg blij met de komst van “De Bankdirecteuren” en zien jullie graag
die avond, om er weer een gezellig feest van te maken.
Entreekaarten zijn te koop aan de bar van ‘D’n Draejer’ tijdens de openingstijden vanaf 19.30 uur.
Kaarten kosten:
- € 7,50
- € 5,00 (voor DBO leden)
U bent vanaf 20:00 uur van harte welkom in ‘D’n Draejer’, Velswijkweg 50 te
Velswijk.
Het optreden zal beginnen om ongeveer 21:00 uur.
Graag tot 11 januari !!!
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Dansgroep ‘Wi’j eren ‘t olde’
Een greep van gebeurtenissen van de afgelopen maanden.
Op dinsdag 1 oktober jl. was de eerste avond van het nieuwe oefenseizoen 2019 - 2020. Hier ligt de
basis voor onze optredens en presentaties om de puntjes op de I te zetten en nieuwe dansen te leren.
Dit alles onder de bezielende leiding van onze danslerares Coby. Dit najaar staat in het teken van
ledenwerving, we kregen hierbij hulp van Omroep Gelderland. Ze hebben opnames gemaakt en uitgezonden voor het programma ”Gelderland helpt”.
Op vrijdag 4 oktober jl. was er in D’n Draejer een Infoavond, waaronder o.a. de mensen die sinds
kort hier wonen aanwezig waren. Dus een mooie gelegenheid om met elkaar, op een informele wijze,
kennis te maken. Onze Dansgroep heeft zich hierbij gepresenteerd met een kort optreden, want we
zijn en blijven een Velswijkse groep.
Dinsdag 15 oktober jl. was de laatste dag van de ”Diemse Kermis”. We hebben hier enkele optredens
gedaan op een mooie plaats voor de Markthal en dicht bij de Visboer. Onze optredens hebben we afgewisseld met het Mondharmonicaorkest Liemers.
Het bestuur van de Stichting Historische Broodweging Muldersfluite organiseert jaarlijks, op Hemelvaartsdag vanaf 12:00, de traditionele roggebroodweging. Jaarlijks wordt deze traditie nog herhaald, waarbij ook de Folkloristische Dansgroep Wi’j Eren ’t Olde een bijdrage aan levert. Deze traditie gaat ver terug in de tijd en is een soort belasting in de vorm van het leveren van roggebrood,
hiervoor mochten de omliggende landbouwers (Cijnsplichtigen) heideplaggen steken en ophalen op
de gemeenschappelijke onverdeelde gronden. Deze plicht is nog steeds symbolisch verbonden aan de
daarbij betrokken boerderijen. Op donderdagavond 24 oktober jl. was er bij Museum Smedekinck
een bijeenkomst voor de Cijnsplichtigen. Hierbij waren er prachtige historische foto’s en filmbeelden
te zien. Ook waren een aantal leden van onze Dansgroep aanwezig, om onze bijdrage toe te lichten.
We hebben hierbij onze presentatie van traditionele kleding laten zien. Kortom weer een mooi voorbeeld, hoe organisaties elkaar kunnen versterken om tradities te behouden.
Bij de Folkloristische Dansgroep Wi’j Eren ’t Olde zijn bijzondere gebeurtenissen aanleiding om een
vaandelhulde te brengen. Deze keer was het vanwege de verjaardag van Henk Weenk, die op 1 november jl. Vrouwenvereniging
90 jaar is geworden.
Alie
en Henkwenst
zijn beide
trouwe
leden van en
de een
Dansgroep
en nog steeds
“Ons
Genoegen”
iedereen
fijne feestdagen
heel voorspoedig
2017.
nauw betrokken bij alles. Naast de traditionele vaandelhulde waren er mooie woorden van de voorzitter en een grote bos bloemen en koffie met gebak en gezelligheid.
Voor meer informatie over Wi’j Eren ’t Olde zie onze website www.wijerentolde.nl daarop staat ook
de link naar onze Facebookpagina.
Bron foto’s in dit bericht: Folkloristische Dansgroep Wi'j Eren 't Olde.
We hebben weer een leuk programma samengesteld voor 2017.

Velswieksfet 2018
Vrouwenvereniging “Ons Genoegen” wenst iedereen fijne feestdagen en een heel voorspoedig 2017.

NIEUWSBRIEF

Uut ett’n in ‘D’n Draejer’
Ook in de afgelopen herfstperiode hebben de dames van ‘Uut ett’n’ de pannen weer op het vuur gehad. Alle plekken waren bezet en de gasten waren tevreden over de heerlijke maaltijden. Sommigen
meldden zich meteen weer aan voor een volgende keer. Voor het kookteam is het heerlijk om te ervaren, dat ‘Uut ett’n’ zo gewaardeerd wordt. Mocht u nog nooit meegegeten hebben, maar wel nieuwsgierig zijn, schroom dan niet en meld u aan. Wij denken bij voorkeur aan mensen die vaak alleen
aan tafel zitten en het gezellig vinden om eens met anderen te eten en te praten. Natuurlijk zijn ook
echtparen van harte welkom. De gezellige sfeer zal u vast verrassen. Een voorwaarde is wel dat u
zich op één of andere manier verbonden voelt met Velswijk, maar dat lijkt ons vanzelfsprekend. Op
de donderdagen 23 jan., 13 febr. en 12 maart staan de deuren van ‘D’n Draejer’ voor u open .
De kosten zijn € 8,50 per persoon.

Gezellig wandelen in en rondom Velswijk
Vind je het ook wel leuk om te wandelen, maar liever in gezelschap dan alleen. Kom dan gezellig
samen wandelen op elke 1e en 3e vrijdag van de maand. We sluiten af met een lekker kopje koffie.
Afstand in overleg. De eerste keer is op vrijdag 3 jan. 2020 om 9.30 u. bij ‘D’n Draejer’.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Grada Suselbeek . Tel. 0314—641536

Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’
Op woensdag 18 december sluiten wij het jaar af met een kerstviering bij De Tol.
De jaarvergadering en de bingo is op woensdag 29 januari.
We hebben voor 2020 weer een mooi programma samengesteld.

We wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020.
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Herbestemming ‘De Mammoet’
Velswijk denkt mee over de herbestemming van de Mammoet
Op 20 november jl heeft wethouder Buunk (gemeente Bronckhorst) aanbevelingen in ontvangst genomen over de herbestemming van voormalig basisschool de Mammoet in Velswijk. Een afvaardiging
van de werkgroep heeft het overgedragen.
Sinds juli 2018 heeft het gebouw geen bestemming meer, destijds kwam er helaas een einde aan een
lange historie van basisonderwijs in Velswijk. Het leerlingenaantal van de toenmalige basisschool de
‘Mammoet’ liep terug en er was op het laatst geen andere keus meer dan de school te moeten sluiten.
Het pand heeft daarna een periode leeggestaan, momenteel wordt het pand beheerd, totdat het pand
een nieuwe bestemming krijgt.
De gemeente heeft afgelopen zomer contact opgenomen met DBO ‘Voor Velswijk Door Velswijk’, om
te inventariseren welke ideeën en behoeftes er zijn vanuit de gemeenschap. De DBO heeft hierop een
inloopavond georganiseerd. Na deze eerste avond is er een werkgroep in het leven geroepen welke
verder heeft onderzocht of er haalbare ideeën zijn. Zo is er een schrijven geweest naar alle inwoners
van Velswijk, waarop zij (nogmaals) konden aangeven welke behoeften of ideeën zij hebben. Daarna
heeft de werkgroep gesprekken gehad met eventuele belangstellenden voor het gebouw.
Uiteindelijk heeft de werkgroep hun bevindingen uitgewerkt tot een aanbeveling vanuit de gemeenschap, deze is overhandigd aan de wethouder. Daarbij hebben zij één en ander ook mondeling toe
kunnen lichten aan de wethouder.

DBO Open Info Avond
Op 4 oktober jl. heeft de DBO Open Info Avond plaatsgevonden. Op deze avond hebben de nieuwe
Velswijkers kennis kunnen maken met ons en hebben we kunnen laten zien wat de Velswijk allemaal
te bieden heeft. Het was ontzettend leuk dat we met zoveel waren die avond en volgens mij hebben
we een mooi visitekaartje afgegeven.
Een grote dank naar een ieder die er aan meegeholpen heeft, alle verenigingen die er waren en een
dank voor de prachtige optredens die er waren!
Het doel van de avond was natuurlijk om de DBO ook bij de nieuwe leden kenbaar te maken en het
belang daarvan. Zo hebben wij die avond een aantal nieuwe leden al mogen verwelkomen, hartstikke
fijn! Ben jij nou ook enthousiast geworden over de DBO en wil je graag lid worden of wellicht wel wat
meer doen binnen de organisatie? Stuur dan een mail naar; draejer@velswijk.nl.

We wensen jullie prettige kerstdagen en een heel fijn
en gezond 2020

