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Voor Velswijk door Velswijk 

Agenda: 

Bingo: 

27 sept. 

25 okt. 

22 nov. 

13 dec. 

24 jan.  

28 febr. 

27 maart 

24 april 

 

 

 

 

 

 

 

Een rare tijd ligt achter ons en misschien ook nog wel een poosje voor ons. Nog 

steeds heeft de Coronacrisis ons aardig in zijn greep en dat heeft een behoorlij-

ke impact op ons dagelijks bestaan. En hoewel inmiddels de regels enigszins 

versoepeld zijn, blijft het voor velen toch lastig om nou precies te weten, wat 

wel en niet kan. Je bespeurt bij velen de drang om er op uit te gaan, op een ter-

ras te gaan zitten, een barbecue te organiseren, toch de verjaardag maar te vie-

ren, met daarbij een knagend geweten van of dat nu eigenlijk wel kan.  

Ook rondom ‘D’n Draejer’ was het de afgelopen maanden erg stil. Alle activitei-

ten lagen noodgedwongen in een lock down. Om die reden is nu ons seizoen ook 

eerder gestopt dan andere jaren. Voor de zomervakantie zullen we dan ook niet 

meer open gaan. We hopen dat de situatie rondom COVID-19 in september de 

mogelijkheid geeft om weer fris en gezond het nieuwe seizoen te starten. En 

hoewel we dat allemaal als heel erg jammer hebben ervaren, beseffen we toch 

ook maar al te goed, dat gezondheid voor alles gaat.  

En dan…...hoe gaan we de toekomst tegemoet. Het blijft voor ons allen onze-

ker. Blijven we de controle houden, of breekt er toch weer een nieuwe golf uit. 

Laten we hopen, dat er gauw een vaccin gevonden wordt, zodat de regels echt 

blijvend versoepeld kunnen worden. We zijn er aan toe! 

Deze nieuwsbrief bevat toch nog beduidend wat leesstof. Hoewel de afgelopen 

periode veel zaken stillagen en/of geen doorgang konden vinden is het toch nog 

gelukt om de nieuwsbrief aardig te vullen. Veel leesplezier! 

Voorwoord 

Contactgegevens: 

DBO Voor Velswijk Door Vels-

wijk  

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. 

 

De DBO zoekt jou 

De DBO is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden om het voortbestaan 

van de DBO en ons mooie dorpshuis binnen Velswijk te kunnen voortzetten.  

De bestuursfuncties waar de DBO mensen voor zoekt zijn: Voorzitter en  

Secretaris. 

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur 

als team. Als kartrekker ben je het gezicht van de vereniging en weet je wat 

er binnen Velswijk gebeurt. 

De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie en is een intern aan-

spreekpunt voor onze fantastische commissies.  

Voor meer informatie over de bestuursfuncties of om je kandidaat te stellen 

voor de functies kunt u contact opnemen via het e-mailadres van de DBO: 

draejer@velswijk.nl . Bellen of via de WhatsApp mag ook, op 06-30038275.  

mailto:draejer@velswijk.nl
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Dansgroep ‘Wi’j eren ‘t olde’ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                

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

               We hebben weer een leuk programma samengesteld voor 2017. 

                

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

  

  

 

 

 

Wat een jaar met mooie optredens en reizen zou worden werd door de Coronacrisis helemaal ver-

stoord. Maar er is altijd wel nieuws te melden zoals: 

Op woensdagavond 11 maart jl. zijn we weer op visite geweest bij 't Olde Getrouw in Varsseveld. Zo-

als altijd werd het weer een avond met muziek, dans en vooral gezelligheid. Het is altijd mooi om de 

plaatselijke verschillen te zien en te horen, die moeten vooral blijven bestaan. 

De 80-e verjaardag Ton Seeleman was, voor de Folkloristische Dansgroep Wi’j Eren ’t Olde uit Vels-

wijk, aanleiding om hem, op 12 maart, te verrassen met de traditionele vaandelhulde. Dit werd uit-

gevoerd door 2 vendeliers met hun rode vaandels, 2 muzikanten en dit alles onder de kordate leiding 

van de commandant. Tijdens het vaandelzwaaien spelen de muzikanten de melodie van het lied 

Klokke Roeland. Er waren mooie bloemen voor de jarige. Hierna was er koffie met lekker gebak voor 

alle gasten. 

Na de oorlog werd er in de Velswijk feest gevierd omdat men bevrijd was, de buurtvereniging werd 

opgericht. 19 maart 2020 is het precies 65 jaar geleden dat er 18 dames, allemaal lid van de buurt-

vereniging de Velswijk, bij de fam. Hogeweide in de keuken zaten om de dansgroep, toen nog dames-

clubje genoemd, op te richten.  

Dit was om enkele dansjes te presenteren ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de buurtver-

eniging op 15 juli 1955. Ze besloten met 14 dames (7 dansparen), ouderwetse dansen in te studeren 

onder deskundige leiding van Karel Salebrink. 

Ondanks alle beperkingen zijn er altijd dingen die we 

wel kunnen doen. Zoals onze Folkloristische Dans-

puzzel oplossen. Het is een Woordzoeker waarbij u, 

alle genoemde woorden in de puzzel moet doorstre-

pen. De daarna overblijvende letters zijn de oplos-

sing. Kortom, ben je wel of geen ervaren puzzelaar, 

probeer het maar eens uit. 

 .  

 

Voor meer informatie over Wi’j 

Eren ’t Olde zie onze website 

www.wijerentolde.nl, daarop 

staat ook de link naar onze 

Facebookpagina.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ttvlewenborg.nl%2Fimages%2Ftekening.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.ttvlewenborg.nl%2Fcontact.html&docid=DZA0T3K5hsjMrM&tbnid=ztVnekGcrtNH4M%3A&vet=10ahUKEwiAl5S-9uXSAhVB1hQKHW-LBqUQMwgzKAQwBA..i&w=800&
http://www.wijerentolde.nl


Uut ett’n in ‘D’n Draejer’ 

Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’ 
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Zoals het met de meeste activiteiten ging, is ook alles rondom ‘Uut ett’n’ stilgelegd. 

De kookspullen staan roerloos in de kast, de tafelkleden en schortjes liggen keurig gestreken op een 

stapeltje klaar. Ergens liggen nu 40 karbonades ingevroren te wachten tot ze eindelijk de pan in mo-

gen…..Wij staan te popelen om het fornuis weer aan te steken, borden en  bestek uit de kast te kun-

nen halen, de tafels mooi te dekken en u te laten genieten van onze nieuwe recepten. 

Maar zover is het nu nog niet…U hoort van ons….tot ziens en blijf gezond! 

Wij hebben ons programma moeten aanpassen. Door het coronavirus is alles afgelast. 

We hopen 30 september (onder voorbehoud) weer te beginnen met een gezellige avond. 

We wensen iedereen een goede vakantie en blijf gezond. 

Ontwikkelingen herbestemming ‘De Mammoet’ 

 

De werkgroep die namens de DBO meedenkt over de herbestemming van voormalige basisschool de 

Mammoet, heeft jullie het afgelopen jaar al geregeld geïnformeerd in deze nieuwsbrief over de voort-

gang van dit proces. Dit proces nadert nu het einde, met dit schrijven doen wij jullie de laatste stand 

van zaken toekomen. De school heeft in de openbare verkoop gestaan tot en met 10 april. Er werd 

verwacht van de potentiële kopers dat zij naast een bod, een onderbouwd schrijven van hun plan in-

dienden. Deze biedingen met onderbouwingen werden beoordeeld door enkele afgevaardigden van de 

gemeente, de makelaar, en door een afvaardiging van de werkgroep en DBO ‘Voor Velswijk Door 

Velswijk’. Deze beoordeling heeft onlangs plaatsgevonden. Wethouder Buunk van de gemeente heeft 

na het innemen van dit advies, het besluit moeten nemen dat geen van de ingediende plannen/

biedingen in de buurt komen van de marktconforme waarde van het pand. Deze hebben daardoor 

geen draagvlak of mogelijkheden gekregen om deze plannen verder te ontwikkelen. 

Tijdens dit proces heeft de ’Omgevingsdienst Achterhoek’ te kennen gegeven de voormalige school 

als kantoorfunctie middels een huurconstructie te willen huren. Dit plan heeft draagvlak van de bo-

vengenoemde partijen gekregen. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar alle randvoorwaarden 

rond deze huurconstructie. Ook wordt onderzocht of er bij piekdagen mogelijkheid is om faciliteiten 

van ‘D’n Draejer’ er bij te kunnen huren. Deze baten komen dan uiteraard ten goede voor de ‘DBO’. 

Deze win-win situatie wordt gezien als een meerwaarde voor Velswijk. Twee weken terug heeft het 

College van Burgemeester en Wethouders goedkeuring gegeven om dit proces op te starten. Mochten 

er ontwikkelingen zijn, dan houden wij u daar uiteraard van op de hoogte.  

Carnavalsvereniging  ‘De Doldraejers’ 

 

Carnavalsvereniging ‘De Doldraejers’ is voornemens om in het najaar weer te gaan starten met de 

bingo. Dit uiteraard allemaal binnen de richtlijnen van het RIVM.  Een ieder is natuurlijk van har-

te welkom, mits men geen klachten heeft. De data van deze bingoavonden zijn opgenomen in de 

agenda, op de voorzijde van deze nieuwsbrief.  

Algemene ledenvergadering 

Normaal gesproken hebben wij ieder jaar in maart onze jaarlijkse ALV. Een moment waar wij sa-

men met onze leden even terugblikken en vooruit kijken.  In verband met alle richtlijnen welke zijn 

gesteld rondom COVID-19, heeft deze in maart niet plaats gevonden. Ons streven is om het in sep-

tember 2020 alsnog op een verantwoorde manier te organiseren. Een ALV is belangrijk voor een ver-

eniging, maar de gezondheid van haar leden des te belangrijker. Daarom hopen wij op jullie begrip 

hiervoor. Eind augustus begin september gaan wij beoordelen wat mogelijk is voor een ALV en zul-

len de leden hiervoor zo spoedig mogelijk een uitnodiging ontvangen.  



Velswieksfeest 2020 gaat niet door. 
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Speeltuin Prunushof 

Al weer een aantal jaren geleden dreigde de speeltuin in de Prunushof te verdwijnen.  

Overleg destijds  tussen de DBO en de Gemeente zorgde er voor dat de speeltuin alsnog kon worden 

behouden. Zo kunnen de kinderen en kleinkinderen van de bewoners in de Prunushof nog steeds ge-

bruik maken van deze voorziening. Als voorwaarde werd hieraan verbonden dat het onderhoud door 

de gemeenschap zelf zou worden uitgevoerd. Met name voor het onderhoud (onkruid vrij houden) zijn 

wij op zoek naar vrijwilliger(s) die deze taak op zich willen nemen.  

Dus vind je het ook belangrijk dat deze voorziening in de toekomst blijft bestaan, meld je dan bij een 

van de bestuursleden van de DBO of stuur een mail naar draejer@velswijk.nl  

Het zou een onvergetelijk weekend moeten worden, het weekend van 14, 15 en 16 augustus. Het was 

namelijk het 75e jaar van de Buurtvereniging en  het Velswieksfeest. Deze zou nog wat extra aan-

dacht krijgen. Jammer genoeg gooide de Coronacrisis roet in het eten. Wij vinden dat veiligheid en 

gezondheid voor alles gaat en dus dit jaar geen Velswieksfeest. Hopelijk kunnen we in augustus 

2021 het Velswieksfeest gaan vieren, zoals we dat gewend zijn. We moeten er dan als 76e editie 

maar een heel speciaal feest van maken.  

 

AED 

De DBO Voor Velswijk Door Velswijk is voornemens om de contributiebedragen voor 2020 rond 15 

juli 2020 te gaan innen. 

De contributiebedragen voor 2020 zijn ongewijzigd gebleven: 

  Gezin inclusief kinderen tot 18 jaar                       €  25,-     

             Thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar                   €  10,-      

             Alleenstaande                                                          €  10,- 

  Boven 65 jaar                                                           €    7,50  

 

De leden die geen machtiging hebben afgegeven zullen de komende weken worden bezocht om de con-

tributie te innen. 

Uiteraard in het ten alle tijden mogelijk om alsnog een machtiging te verstrekken. 

Een machtiging is een makkelijke manier van betalen:  

  U vergeet nooit te betalen  

  U bespaart uzelf en de DBO veel rompslomp van het steeds regelen van  

                        terugkerende betalingen  

  U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken  

                        terug kunt laten boeken 

  U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken 

 

Bent u nog geen lid van de DBO maar draagt u ons wel een warm hart toe, stuur dan een mail naar 

draejer@velswijk.nl of bel 06-53553242 zodat wij contact met u kunnen nemen om dit te regelen.  

 

Aan de buitenmuur van D’n Draejer (links naast de ingang) hangt een AED defibrillator. Iedereen 

die zich heeft geregistreerd bij Hartslagnu, krijgt een oproep op de mobiele telefoon bij een melding 

van een reanimatie in de buurt. Bent in het bezit van een geldig EHBO of BHV diploma en wilt u ook 

oproepbaar zijn voor een reanimatie in uw omgeving, dan kunt u zich aanmelden bij Hartslagnu.nl 

Bent u reeds aangemeld, dan heeft u onlangs een mail ontvangen met een aangepast reanimatiepro-

tocol i.v.m. het COVID-19 virus. Is u dit ontgaan? Kijkt u dan op de site Hartslagnu.nl. Hier is de 

meest recente versie van dit vernieuwde protocol te vinden. 

Contributie DBO 

mailto:draejer@velswijk.nl
mailto:draejer@velswijk.nl

