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Voorwoord

Er zijn momenteel geen
vaste activiteiten.

Beste dorpsgenoten,

Inleveren kopij volgende
nieuwsbrief:: uiterlijk
dinsdag 9 maart 2021

Langzamerhand naderen we het einde van het jaar 2020. Een jaar dat op 11 januari 2020 werd ingeluid met een gezellige avond in ‘D’n Draejer’ onder het genot van een drankje, terwijl de Bank- directeuren de muziek verzorgden. Ook
carnaval werd nog volop gevierd. Daarna werd het stil in ‘Dn Draejer’. Door het
Corona-virus en de daaruit voortkomende maatregelen was het immers niet tot
nauwelijks meer mogelijk om bij elkaar te komen in ons bruisende buurthuis.
Veel activiteiten werden gemist, zoals de lampionnenoptocht en het Velswieksfeest. Ieders gezondheid staat echter voorop. Zodoende is er inmiddels ook besloten om de Algemene ledenvergadering (die op 16 oktober zou plaatsvinden) te
verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Desondanks willen we u wel graag op
de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.
Vandaar deze speciale eindejaars editie van de Nieuwsbrief.

Nieuws van de DBO
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:
Momenteel is ‘D’n Draejer’
volledig gesloten.

Rabo Club Support
Allereerst willen we iedereen bedanken, die middels de Rabo Club Support een
stem heeft uitgebracht voor ‘D’n Draejer’ Met behulp van alle stemmen is het
mooie bedrag van € 257, - opgehaald. Dit bedrag zal volgend jaar worden besteed aan de organisatie van het Velswieksfeest. Hopelijk kunnen we dan
weer met z’n allen genieten van een knalfeest. Nogmaals hartelijk bedankt!
Digitalisering
We zijn verheugd, dat we jullie kunnen melden, dat we Dion Reijbroek bereid
hebben gevonden om het digitale verkeer op orde te brengen. Zo zal onder zijn
supervisie de website vernieuwd worden. Ook zorgt Dion er voor dat de beveiliging rondom de mail en de website up to date gemaakt wordt.
Barcommissie
In de laatste algemene ledenvergadering hebben Wim Derksen en Peter Posthuma aangegeven hun taak als barcommissie graag te willen overdragen aan andere belangstellenden. Een begrijpelijke keuze! Graag willen we onze waardering uitspreken voor al hun inzet en enthousiasme. Tijdens de volgende algemene ledenvergadering zullen we hierbij nog zeker stilstaan. Inmiddels kunnen we
u het heugelijke nieuws melden dat de barcommissie vanaf 1 januari 2021
wordt overgedragen aan Inge Schouten en Rosanne Nusselder! Hierbij stellen
zij zich kort aan u voor:
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Vervolg nieuws van de DBO
Hoi! Mijn naam is Inge Schouten en ik ben 25 jaar oud. Begin april 2020 heb ik een huis gekocht
aan de Prunushof. Na wat schilderwerk ben ik eind mei hierheen verhuisd. Ik ben geboren in
Wichmond. De laatste jaren voordat ik op mezelf ging wonen, heb ik bij mijn ouders gewoond
buitenaf in Vorden. Ik werk in Toldijk bij Den Bremer. Dit doe ik al vanaf 2011 en heb het er nog
altijd erg naar mijn zin. Hobby’s heb ik niet echt, ik vind het leuk om met vrienden af te spreken
voor een gezellige avond! Ik werd gevraagd door mijn buurman Patrice voor de barcommissie. Ik
ben beter in het werken in teamverband, dus dacht ik meteen aan Rosanne. Samen gaan we de
uitdaging aan om er iets leuks van te maken!
Hopelijk tot snel!
Met vriendelijke groet, Inge Schouten

Beste Velswijkers,
Mijn naam is Rosanne Nusselder en ik ben 23 jaar oud. Samen met Roy Rietman heb ik in november 2018 een huis gekocht op de Prunushof. Na anderhalf jaar klussen zijn wij afgelopen juli
verhuisd. Ik kom oorspronkelijk uit Hummelo, waar ik ook werk; namelijk bij De Gouden Karper. Ik ben werkzaam als gastvrouw en daarnaast mede verantwoordelijk voor de social media.
Mijn hobbies zijn zingen en lekker uit eten gaan!
Ik vind het erg leuk om dingen te ondernemen, dus toen ik gevraagd werd voor de barcommissie
kon ik geen nee zeggen. Ik hoop jullie snel te zien bij ‘D’n Draejer’ of in het dorp!
Groetjes, Rosanne
Namens de DBO willen wij Inge en Rosanne nogmaals welkom heten en veel plezier
wensen met hun nieuwe uitdaging!

Bestuur
Het afgelopen jaar is ook het bestuur op zoek geweest naar nieuwe kandidaten waarvoor dit jaar
in de nieuwsbrief ook oproepen zijn gedaan. Inmiddels kunnen we u melden dat zich voor iedere
bestuursfunctie kandidaten hebben aangemeld, namelijk Patrice van Schie (waarnemend voorzitter met kandidaatstelling), Niky van den Toorn (kandidaat penningmeester) en Willeke van
Schie (kandidaat secretaris) Hierbij stellen zij zich kort aan u voor:
Hallo allemaal! Zoals de meesten wel weten, ik ben Patrice van Schie en op dit moment nog
waarnemend voorzitter van de DBO. Ik ben geboren en getogen in Zelhem, maar woon sinds
2017 samen met mijn vrouw Willeke aan de Prunushof. In 2018 is onze dochter Lotte geboren. In
het dagelijks leven ben ik werkzaam als ambachtelijk slager bij Meatspecial Varsseveld. Mijn
hobby’s zijn alles wat maar met muziek te maken heeft. Zo ben ik freelance drummer, slagwerkinstructeur bij diverse verenigingen, lichttechnicus bij HeCa licht- en geluidstechniek en ben ik
actief als bestuurslid in de Nederlandse bond voor muziekverenigingen, afdeling Gelderland/
Flevoland. Ik ben tien jaar voorzitter en dirigent geweest van Malletband S.M.D. die elke donderdagavond repeteerde in ‘D’n Draejer’. Helaas moesten we hiermee om diverse redenen stoppen en ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik hoop dit gevonden te hebben binnen het
bestuur van de DBO”.
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Vervolg nieuws van de DBO
Beste Velswijkers. Mijn naam is Niky van den Toorn en ik ben 19 jaar oud.
Al mijn hele leven woon ik met veel plezier in de Velswijk aan de Keijenborgseweg. Hier woon ik
samen met mijn ouders en mijn vriend. Ik studeer aan het Graafschap College in Doetinchem;
hier doe ik de opleiding ‘Manager Retail niveau 4’. In het kader van deze opleiding ben ik werkzaam bij de Aldi in Hengelo (G). Naast alle bezigheden vind ik het heerlijk om met vrienden een
drankje te doen of om lekker te bakken. Een tijd geleden kreeg ik te horen dat het DBO nieuwe
leden aan het werven was/is. Nadat ik het één en ander had nagevraagd, leek het mij erg leuk
om de functie van ‘penningmeester’ op mij te nemen. Een leuke bijkomstigheid is dan ook dat deze taak ook nog eens aansluit op mijn opleiding. Ik hoop dat ik de functie net zo goed zal vervullen als Jos dat deed. Ik en velen met mij kunnen niet wachten tot de Corona pandemie voorbij is
en ik het dorpshuis weer gevuld kan zien. Hopelijk zien we elkaar weer gauw.
Voor iedereen alvast hele fijne feestdagen gewenst en een fijne en vooral rustige jaarwisseling.
Met een lieve groet, Niky van den Toorn
Hoi allemaal! Ik ben Willeke van Schie. Ik ben opgegroeid in Zelhem en heb er enkele jaren samengewoond met mijn man Patrice van Schie. In 2017 zijn we op zoek gegaan naar een andere
woning die we destijds hebben gevonden in de Velswijk. Het was even wennen, ik heb echter
nooit spijt gehad van onze keuze. We hebben een geweldig huis waarin onze dochter Lotte genoeg
ruimte heeft om te spelen. In eerste instantie was ik, als lid van de muziekverenging de Malletband, iedere donderdagavond te vinden in ‘D’n Draejer’. Sinds de Malletband is opgeheven mis ik
de betrokkenheid bij ’D’n Draejer’ en de Velswijk. Ik ben daarom op zoek gegaan naar een andere
invulling om me te kunnen verbinden met de Velswijk. Inmiddels heb ik deze invulling gevonden
als bestuurslid in de functie van secretaris. Ik stel me hiervoor dan ook graag kandidaat. Vanuit
mijn werk heb ik ervaring om deze functie te kunnen vervullen (zoals administratieve vaardigheden en samenwerken met diverse gemeentes). Daarnaast ben ik enthousiast om mee te denken
over het behoud van ons mooie Velswijk en op zoek te gaan naar ontwikkelingen die bijdragen
aan de toekomst van de Velswijk. Wi-j doet ’t samen!”
Tijdens de volgende algemene ledenvergadering worden Patrice, Niky en Willeke aan u voorgedragen met het verzoek tot toetreding tot het bestuur. Normaliter zouden zij middels uw goedkeuring officieel toetreden tot het bestuur en vervolgens hun taken uitvoeren als bestuurslid. Op
dit moment is er echter besloten dat zij vanaf heden reeds uitvoerend zijn als bestuurslid. Er is
hiervoor gekozen omdat we graag de voortgang in de vereniging willen houden en de tijd willen
benutten om de taken van de huidige bestuurders (Colet Migchelbrink en Jos Boerstal) over te
dragen . Ten gevolge van de Corona- maatregelen is hun aftreden uitgesteld tot de aankomende
fysieke vergadering. Jos heeft aangegeven, achter de schermen zeker beschikbaar te blijven, ter
ondersteuning van onze penningmeester met kandidaatstelling. Aangezien dit alles omtrent de
bestuursverkiezing niet gebruikelijk is, kunnen we ons voorstellen dat dit vragen en/of bezwaren
bij u op roept. U kunt hiervoor de huidige bestuursleden (Colet Migchelbrink en Jos Boerstal)
benaderen via het mailadres: draejer@velswijk.nl. Zij zullen u voorzien van een persoonlijke reactie op uw vragen en/of bezwaren. Naast de nieuwe kandidaatstelling zal ook de vaststelling
van de financiële stukken als agendapunt worden meegenomen op de volgende algemene ledenvergadering.
Uiteraard wensen wij jullie vanuit het bestuur, ondanks deze bizarre tijden, toch fijne feestdagen
toe.
We hopen jullie, in 2021, gauw weer te mogen begroeten in ‘D’n Draejer’.
Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2021, namens DBO Velswijk,
Patrice van Schie (Waarnemend voorzitter)

