NIEUWSBRIEF
Voor Velswijk door Velswijk
Nieuwsbrief 25: maart 2020
Agenda:
Jaarvergadering DBO:
20 maart
Bingo:
27 maart
24 april
Kaartavond:
3 april
Velswijk open biljart:
vanaf 14 april
Uut ett’n:
12 maart
16 april
14 mei
11 juni
Aanleveren kopij volgende nieuwsbrief uiterlijk:
15 juni

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.

Voorwoord
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering DBO
en Stichting
Op vrijdag 20 maart om 20.00 u. is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
van de DBO “Voor Velswijk Door Velswijk”. Tijdens de vergadering zullen we
een terugblik geven over 2019 en kijken we vooruit naar de plannen voor 2020.
Voor de gehele gemeenschap van Velswijk zijn we op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden om het voortbestaan van de DBO en ons buurthuis binnen Velswijk
te kunnen continueren. Zonder bestuur is er namelijk geen DBO en zijn we genoodzaakt ons buurthuis te sluiten.
Dus hierbij een dringend verzoek om u kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. U kunt zich tot vlak voor de vergadering aanmelden bij het bestuur.
Agenda punten zullen o.a. zijn;
Status per Commissie
Financiën ( resultaat 2019 en begroting 2020)
Vacatures Voorzitter, Penningmeester en Secretaris
Benoeming evt. nieuwe bestuursleden
U bent allen vanaf 20:00 uur van harte welkom in ons Buurthuis ‘D’n Draejer’.
Voorafgaand aan de vergadering kunt u vanaf 19:00uur inzage hebben in de notulen van de ledenvergadering in 2019.
Na afloop van de vergadering is er ruimte om onder het genot van een drankje
nog even na te praten.

Graag tot 20 maart om 20.00 u. in ‘D’n Draejer’!

Velswijk open
Als je meer keus wil, kom dan biljarten.
Heb je zin om eens een avondje te biljarten? Doe dan mee met het biljarttoernooi ‘Velswijk open’. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Opgeven hiervoor kan
bij de biljartvereniging of op intekenlijsten in ‘D’n Draejer’.
Opgeven voor Goede Vrijdag.
Wordt de witte speelbal heel snel blauw, dan gebruikt men het krijtje
veel te gauw.
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Dansgroep ‘Wi’j eren ‘t olde’
Een greep van gebeurtenissen van de afgelopen maanden.
We hebben op 21 december het jaar 2019 afgesloten met ons traditionele Stamppot buffet. Onze
voorzitter Bennie Bannink heette iedereen welkom en stond ook even stil bij hoe het gaat met de
Folklore in Nederland en de noodzaak om nieuwe leden te blijven werven.
Op vrijdagmiddag 20 december werd in Zelhem stil gestaan bij het feit dat de plaatselijke Markt
maar liefst 100 jaar bestond. Ter gelegenheid hiervan stond de Marktcommissie er met een kraam,
om aan iedereen glühwein en warme chocolademelk uit te delen. Er waren speciale gasten met o.a.
onze burgemeester mevr. Besselink. We hebben hier enkele optredens gedaan.
Onze leden Fien en Rein Berendsen werden op woensdagmiddag 8 januari gehuldigd vanwege hun
werkzaamheden als beheerders van de Oranjehof. Ze werden zelfs door burgemeester mevr. Besselink geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Namens de Dansgroep geeft voorzitter Bennie Bannink een groot krentenbrood. Hierna gaat iedereen naar binnen door een erehaag van de Dansgroep
met de rechterklomp omhoog. Dit was weer een voorbeeld van de vele momenten waarop een grote
afvaardiging van de Dansgroep bij lief en leed aanwezig is.
We hebben een bezoek gebracht aan de Original Scheeßeler Trachtengruppe in Scheeßel in Duitsland om deel te nemen aan hun Scheeperabend. In juli 2019 is deze Duitse groep op uitnodiging bij
ons op bezoek geweest. Wij hebben op deze avond een cadeau (groot krentenbrood) overhandigd aan
hen. Bij ons afscheid werd de wens door beide verenigingen uitgesproken om elkaar in de toekomst
nog vaker te ontmoeten. Al met al een geslaagd weekend.
Tijdens de jaarlijkse feestavond werden de volgende jubilarissen in het zonnetje gezet. Joke en Bennie Bannink (40 jaar lid) en Marjolein Bouman en Henk Zoethout (12½ jaar lid). Bennie Bannink is
maar liefst 30 jaar de voorzitter en Coby Meijer is al 30 jaar onze danslerares, ze werden toegesproken en kregen bloemen en een cadeaubon. Met een hapje en een drankje werd het, zoals altijd, een
gezellige avond.
Een klas van een Portugese school was op bezoek, bij het Gerrit Komrij College in Winterswijk, in
het kader van een uitwisseling. Om de kinderen iets mee te geven van onze cultuur hebben wij een
workshop gedaan, waarbij we ze o.a. de Drikusman hebben geleerd. Het was een bijzonder geslaagde middag.
2020 zal vermoedelijk een jaar worden met veel en mooie optredens. De eerste in de rij was bij het
woonzorgcentrum
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allemaal in ons programma hebben en mede door het gezellige publiek was het een geslaagde avond.
Voor meer informatie over Wi’j Eren ’t Olde zie onze website www.wijerentolde.nl

We hebben weer een leuk programma samengesteld voor 2017.

Velswieksfet 2018
Glasvezel is aangelegd, maar !?

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

De glasvezel is ook in het buitengebied van Velswijk aangelegd en het werkt, maar HOE? Niet ieder
is er even tevreden over, zo horen we. Het werkt toch trager dan men zou mogen verwachten of het
is toch niet wat men beloofde. Zo kwam bij een vergadering van de Dorps Belangen Organisatie van
Velswijk, het idee om naar reacties te vragen, met name als je niet tevreden bent. Als meerder mensen (dezelfde) klachten hebben, kunnen we daar misschien samen wat aan en mee doen. Als er
meerdere klachten komen, bundelen we die en zoeken het ‘hogerop’. We laten het dan weten aan degenen die reageerden. Reactie mogelijk naar: glasvezel@velswijk.nl of walter.rovers@oulook.com
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Uut ett’n in ‘D’n Draejer’
Of het nu uiensoep, een huisgemaakte gehaktbal, watergruwel of hangop met vers fruit en zelfgebakken meringues is, de dames van ‘Uut ett’n’ draaien er hun hand niet voor om. Iedere maand
staat er weer een gevarieerde maaltijd met hoofdzakelijk verse producten op tafel. Heel verantwoord
dus! Maar dat is niet de hoofdreden. Het belangrijkste is dat er ‘samen’ gepraat, gelachen en ook gegeten wordt. Velen hebben de weg naar ‘Den Draejer’ gevonden.
De tafels worden weer gezellig gedenkt op de donderdagen 12 maart, 16 april, 14 mei en 11 juni
Mocht u er nog niet geweest zijn, waag de stap en meld u aan. Voor € 8,50 geniet u van een smakelijke maaltijd en goed gezelschap!
Aanmelden kan tel. bij José Besselink 0314 - 641319 of Gerdien Flierman 0314 -641653 of per mail
jflierman@hetnet.nl
Graag tot ziens!

Gezellig wandelen in en rondom Velswijk
Het wandelen in en rondom Velswijk is een succes. Vind je het ook wel leuk om te wandelen, maar
liever in gezelschap dan alleen. Kom dan ook gezellig wandelen op elke 1e en 3e vrijdag van de
maand. We sluiten af met een lekker kopje koffie. Er wordt ongeveer 7 km. gelopen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Grada Suselbeek . Tel. 0314—641536

Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’
Het programma van Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’.
Woensdag 25 maart is er een kledingparty verzorgt door Tonnie Cornegoor.
Woensdag 22 april komt er iemand van de gemeente uitleg geven over de WMO.
Er is een gezellige tapasavond op woensdag 27 mei.
Woensdag 24 juni gaan we naar Chocolaterie Magdalena in Vierakker.
Nieuwe leden zijn welkom. Kom gezellig een keertje langs.

De gemeente verkoopt ‘De Mammoet’
Wellicht heeft u het al in het Contact gelezen, de voormalige basisschool de Mammoet staat nu in de
verkoop. Middels dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken.
In een eerdere versie van deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat een werkgroep al een aanbeveling heeft aangeboden aan wethouder Buunk. Hierin staan twee uitgewerkte plannen welke een
draagvlak hebben van de werkgroep. De wethouder heeft toen aangegeven dat het pand valt onder
de noemer ‘overbodig vastgoed’ van de gemeente. Dit houdt in dat dat de gemeente zelf niet de verplichting heeft om het een (sociale) invulling te geven, maar dat er een openbare verkoopprocedure in
gang gezet wordt.
De procedure is zo opgezet dat tot 10 april potentiële kopers zich kunnen melden bij Makelaarskantoor Gerrits te Hengelo (gld). Zij kunnen een bod uitbrengen op het gebouw en daarbij hoort ook een
onderbouwd plan over de herbestemming welke zij voor ogen hebben. Na deze termijn wordt door
een beoordelingscommissie geïnventariseerd en beoordeeld aan welke partij het pand gegund gaat
worden. Essentieel hierin is de verhouding tussen de hoogte van het bod en het onderbouwde plan.
Het is dus niet zo dat het pand automatisch gaat naar de hoogste bieder. Ook de DBO neemt zitting
in deze commissie. Deze gaat kijken welk van de ingebrachte plannen het meest een meerwaarde
heeft voor de omgeving. Van belang is dat de nieuwe invulling de leefbaarheid van Velswijk ten goede komt.

NIEUWSBRIEF

Lampionnenoptocht
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Wat?
Met?

Zondag 12 april (Eerste Paasdag)
Vanaf 19:45 u. start de verkoop van de lampionnen
(€ 1,- per stuk)
Buurthuis ‘D’n Draejer’
Lampionnenverkoop en lampionnenoptocht naar het Paasvuur
Gezellige muziek

De lampionnenoptocht zal rond 20:30 u. vanaf ‘D’n Draejer’ vertrekken naar
het paasvuur.

Opruimen paasvuur
Net als andere jaren helpen we ook dit jaar weer met het opruimen van het Paasvuurterrein. Met
vele handen is dit een klein klusje, waarmee we onze commissiekas kunnen spekken. Mede hierdoor
kunnen we elk jaar een Velswieksfeestweekend organiseren. We zoeken natuurlijk wel handjes die
ons helpen, zodat we in korte tijd het terrein weer schoon hebben en we allemaal snel naar de paasbrunch kunnen!
Graag tot maandagochtend 13 april (2e paasdag) om 10:00 u. op het paasvuurterrein.

Velswieksfeest 2020 ( Vertrouwde gezelligheid in een nieuw jasje)
Het lijkt nog ver weg, maar voordat we het weten breekt het 3 e weekend van augustus weer aan. Wij
als Velswieksfeestcommissie zijn dan ook alweer druk bezig met de organisatie van deze 75 e editie.
Omdat 75 jaar een mijlpaal is in ons bestaan, hebben we de evenementencommissie gevraagd ons te
ondersteunen bij de organisatie van dit weekend.
Samen maken we mooie plannen om het weekend van 14, 15 en 16 augustus weer tot een succes te
maken. Dat het anders zal zijn dan de voorgaande jaren is een ding dat zeker is. Zo zal de optocht
niet meer op de zondagmiddag maar dit jaar op de vrijdagavond plaats gaan vinden. Dit zorgt ervoor
dat de druk bij onze vrijwilligers op de zondag wat afneemt. Om helemaal tot rust te komen zal op
zondagmiddag de welbekende fietstocht door onze prachtige regio op het programma staan. Aan de
zaterdag veranderen we weinig. Wel zijn we voornemens om dit jaar de zeskamp weer onderdeel van
de zaterdagmiddag te laten zijn. Met live muziek van Free Willy en Empire Coverband en de muzikale kunsten van DJ Roan hopen we voor elke muziekliefhebber wat moois te bieden. Ook proberen
we aan onze jeugd te denken en zijn we hard bezig om mooie attracties richting onze evenementenweide te krijgen. We gaan ons de komende maanden keihard inzetten om het komende Velswieksfeest tot in de puntjes voor te bereiden en van de 75e editie een onvergetelijk weekend te maken.

Terugblik Carnaval ‘De Doldraejers’
Het jaarlijkse “groot carnaval” zit er weer op. Op de vrijdagavond ging een deel van de raad
van 11 met Prins Johnny I naar Zutphen om daar het carnaval te vieren. De anderen waren
bezig met de opbouw voor het feest in Velswijk. We zijn gestart met een leuke optocht en een
gezellig kindercarnaval. Aansluitend was de receptie en het gala diner. Het gekostumeerde
bal was zeer geslaagd. Als gastvereniging mochten wij carnavalsvereniging ‘De Loltrappers’
uit Zutphen ontvangen. Op de zondagmorgen werd er opgeruimd en daarna samen met carnavalsvereniging ‘De blauwe Snep’ gebruncht bij ‘De Tol’. We kijken terug op een geslaagd
carnavalsweekend. Maar we kijken ook vooruit. Op zaterdag 31 oktober is de Pronkzitting,
waar afscheid genomen zal worden van Prins Johnny I en de “nieuwe Prins” bekend zal worden gemaakt. Dit zal een ‘jubileum Prins’ zijn, want op zaterdag 12 december vieren we
als carnavalsvereniging ons 44 jarig jubileum. Deze avond zal de band “Mooi Wark” de hele avond optreden. Als vereniging hebben we ook besloten om het ‘groot carnaval’ voor volgend jaar te vervroegen. We vieren het dan op zaterdag 7 februari. We hopen dat u deze
data in uw agenda schrijft en gezellig met ons mee komt vieren. We zien u dan graag!

