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NIEUWSBRIEF  

Voor Velswijk door Velswijk 

Agenda: 

Er zijn momenteel geen 

vaste activiteiten. 

 

Algemene ledenvergade-

ring:  16 oktober 19.30 u.  

 

 

 

Inleveren kopij volgende 

nieuwsbrief:: uiterlijk 

dinsdag 8 december. 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik, dat de coronacrisis ons aardig in zijn greep 

had en dat we hoopten om in september weer fris en gezond het nieuwe sei-

zoen te starten. Inmiddels is duidelijk, dat corona ons leven nog steeds be-

heerst en dat beginnen met allerlei activiteiten nog niet aan de orde is. Zojuist 

is er weer een persconferentie geweest en hebben we te horen gekregen, dat de 

maatregelen toch weer wat aangescherpt zijn. Groepen buiten van maximaal 

40 personen, binnen geldt een groepsgrootte van maximaal 30 personen. 

Thuis wordt aangeraden nog maar drie gasten te ontvangen. (Kinderen tot 13 

jaar vallen niet onder die advies.) Horeca eerder dicht, sportwedstrijden zon-

der publiek. Thuiswerken wordt geadviseerd om veel reisbewegingen te voor-

komen. Er werd gehoopt dat we het virus onder controle zouden krijgen, jam-

mer genoeg is dat nog niet gelukt en zullen we nog even zo door moeten. We 

willen immers toch allemaal een totale lockdown voorkomen. In en rondom 

‘D’n Draejer’ is het nog steeds erg stil. Heel voorzichtig wordt er wel weer iets 

opgestart. Alles met in achtneming van de noodzakelijke maatregelen. Verder-

op in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.  

Een serieuze zaak is het zeker. Toch wil ik proberen met een paar Loesje 

spreuken, ook even de humor er in te houden. 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: 

Ook  voor ‘D’n Draejer’ 

worden de huidige corona-

tijden voor de horeca aan-

gehouden, dus tot uiterlijk 

22.00 u.  
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Buurthuis alleen open voor biljart en klompendansers 

Het buurthuis seizoen gaat weer van start, maar wij zullen ons aan de maatregelen moeten hou-

den en dat wil zeggen dat we niet volledig open kunnen zoals voorheen. We hebben ervoor geko-

zen om alleen open te gaan voor de biljartcompetitie en voor de vereniging ‘Wi’j eren ut Olde’. 

Beide verenigingen zijn in staat gebruik te maken van ‘D’n Draejer’ met in acht neming van alle 

getroffen maatregelen. Dus tot uiterlijk 22.00 u. Het bestuur zal in samenspraak met de bar-

commissie om de twee maanden evalueren over de stand van zaken op dat moment en of er wel-

licht andere keuzes gemaakt kunnen / moeten worden. 

Protocol 

DBO Velswijk heeft een eigen corona protocol opgezet. Het protocol 

is uiteraard inzichtelijk voor iedereen. 

Mocht je interesse hebben om deze te ontvangen? Stuur dan een e-

mail naar draejer@velswijk.nl. Wij zullen het protocol dan uw kant 

op sturen.   

Vacature barcommissie 

‘D’n Draejer’ is al jaren het middelpunt van onze buurtgemeenschap. De horeca die erin zit is de 

bron de van de gezelligheid. Om dit draaiende te houden zijn wij op zoek naar commissieleden 

wie zin hebben in deze leuke uitdaging in de horeca. Je zorgt ervoor dat er een planning is voor 

de barbezetting, je zorgt er ook voor dat er voldoende voorraad is om altijd onze gasten van hun 

favoriete drankje te kunnen voorzien. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor onze gasten wie 

(normaal gesproken) een feestje willen geven in ons buurthuis.  

Heb je interesse of wil je er meer over weten? Stuur dan een mail naar horeca@velswijk.nl. 

Vacature secretaris 

Als secretaris van DBO Velswijk zorg je ervoor dat het bestuur op tijd bij elkaar komt voor verga-

deringen, dat de vergaderingen zijn voorbereid en dat iedereen de juiste informatie naderhand 

toegestuurd krijgt. Je bent het aanspreekpunt voor de gemeente, voor verzekeraars en andere 

partners en het belangrijkste van alles, je bent het aanspreekpunt voor de groep vrijwilligers van 

de DBO. Hebben zij informatie nodig of hebben zij input nodig, dan regel je als secretaris dat dit 

er komt voor hen. Heb jij zin in een bestuurlijke uitdaging?  

Bel of mail gerust voor meer informatie, vragen of om je aan te melden! Mailen mag naar 

draejer@velswijk.nl en bellen naar 06 300 38 275 

Algemene Leden Vergadering 

Zoals eerder in de nieuwsbrief genoemd hebben wij ons jaarlijkse ALV verschoven naar het na-

jaar. Wij houden onze ALV op 16 oktober om 19.30 uur in D’n Draejer. Wil je hierbij aanwe-

zig zijn? Stuur dan een mail naar draejer@velswijk.nl om je aan te melden. Kom je samen en uit 

één huishouden, wil je dit er dan bij vermelden.  

Voor iedereen die zich heeft aangemeld zorgen wij dat er een plek 

gereserveerd is met 1,5 meter afstand. 
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Dansgroep ‘Wi’j eren ‘t olde’ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               We hebben weer een leuk programma samengesteld voor 2017. 

                

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

  

In het blad Um Zellem van de Oudheidkundige Vereniging Salehem (nummer 3 2020) staat een ar-

tikel over 65 jaar Wi-j Eren ’t Olde. Hierbij staat de allereerste foto van de Dansgroep, die gemaakt 

is bij boerderij Antink aan de Velswijkweg. Op dinsdagavond 8 september was de najaarsvergade-

ring van onze Dansgroep. In onze oefenlocatie D’n Draejer in Velswijk was de zaal hiervoor inge-

richt volgens de algemene Corona richtlijnen. Het laatste agendapunt was de vraag hoe we verder 

zullen gaan met onze oefenavonden, zolang de beperkingen die worden opgelegd door de Corona 

richtlichtlijnen bestaan. Er is door ons Bestuur hiervoor een protocol opgesteld, de locatie van ‘D’n 

Draejer’ is vrijgegeven door de Gemeente en biedt met de Sporthal voldoende ruimte om hier te kun-

nen oefenen. Iedereen heeft vanuit de eigen persoonlijke situatie en dilemma’s hierin de mening ge-

geven. De uitkomst is dat we gaan proberen, ‘met de nadruk op proberen’, om weer te beginnen met 

onze oefenavonden. Het zal soms lastig zijn en er zijn veel beperkingen o.a. in de dansen die we 

kunnen doen.  

De Rabobank Graafschap stelt € 200.000,- beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die bij deze 

bank bankieren. De leden van de Rabobank bepalen welke club een financiële ondersteuning ont-

vangt. Dus stem op je eigen favoriete vereniging, maar denk hierbij ook aan Wi-j Eren ’t Olde uit 

Velswijk. De stemperiode voor leden van de Rabobank is van 5 tot en met 25 oktober.              

Voor meer informatie over Wi-j Eren ’t Olde zie onze website www.wijerentolde.nl daarop staat ook 

de link naar onze Facebookpagina. 



Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’ 
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We hebben besloten om i.v.m. de coronamaatregelen dit jaar niet meer op te starten. 

Als alles goed gaat zijn we van plan om in januari weer te beginnen met de jaarvergadering. 

Rabo Club Support 

 

D’n Draejer en corona  

Wat doen wij voor uw komst in ‘D’n Draejer’? 

 

Risicoplekken worden regelmatig gedesinfecteerd.  

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. 

 

Wij wassen onze handen ook regelmatig. 

 

Wij zijn blij dat u er bent, maar vragen u zich aan de maatregelen te houden.  

 

 

Alleen samen krijgen we corona onder controle! 

Dit jaar stelt de Rabobank € 200.000,- beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die bij onze bank 

bankieren. Als lid van de Rabobank bepaal jij welke club een financiële ondersteuning ontvangt. 

Kortom, jouw stem is geld waard! Goed voor de club & geweldig voor de buurt. 

Wat is er nieuw? 

Rabo Club Support is de nieuw vorm van de Rabo Clubkas Campagne. Een nieuwe naam in een iets 

ander jasje! Van 5 tot en met 25 oktober kunnen Rabobank-leden stemmen. Check snel in de Rabo 

App of jij al lid bent en regel het anders direct zelf in de app. Ook het stemmen gaat dit jaar via 

Rabo Internetbankieren of de Rabo App. Net zo makkelijk! 

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen  

kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Met Rabo Club Support 

investeren wij in stichtingen en verenigingen. Om ze sterker en toekomstbestendig te maken. Dat is 

goed voor de club & geweldig voor de buurt. 

 

Oproep aan alle leden  
Het is voor de DBO belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stem-

men te vergaren. Als bestedingsdoel heeft de DBO dit jaar:   Velswieksfeest 2021 

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan de Dorpsbelangenor-

ganisatie ‘Voor Velswijk, door Velswijk’.               

Kijk voor meer info op de website www.rabobank.nl/graafschap         

 

Bedankt voor de steun! 

https://www.rabobank.nl/graafschap

