DBO NIEUWSBRIEF
Voor Velswijk door Velswijk
(extra)
Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Inmiddels is het alweer ruim een halfjaar geleden dat er bij u een nieuwsbrief op de
deurmat viel. Een halfjaar waarin de Corona- maatregelen bleven bestaan en het in het
altijd zo bruisende buurthuis D’n Draejer onwennig stil was. Desondanks is van de nood
een deugd gemaakt door deze rustige periode te benutten aan onderhoudswerkzaamheden.
Inmiddels ziet het buurthuis er aan de buitenkant weer gelikt uit door de aangebrachte
verf, de nieuwe lampen, de nieuwe vlaggen en de aangevulde snoepautomaat. Onlangs is
tevens het tuin- onderhoud uitgevoerd. Natuurlijk is ook de binnenkant van het buurthuis
niet vergeten.
Zo zijn zowel de plafondplaten, als de verlichting vervangen. De sportattributen en de
blusapparatuur/materialen zijn gecontroleerd. Onlangs is er tevens een keuring van de
elektrische apparaten gerealiseerd. Kortom: Het buurthuis is weer klaar voor een nieuwe
start! Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met de daarbij geldende Coronamaatregelen.
Graag heten we u weer van harte welkom in D’n Draejer!

Nieuws van de DBO
Waardering.
Graag willen we onze waardering uitspreken naar alle vrijwilligers die de afgelopen
periode enthousiast hebben geholpen bij het onderhoud van het buurthuis. Daarnaast
willen we ook de betrokken bedrijven enorm bedanken voor het verrichtte werk en de
sponsoring. Dankzij alle hulp is het buurthuis weer een stralende ontmoetingsplek van en
voor de Velswijk.

NIEUWSBRIEF

Vervolg nieuws van de DBO
Barcommissie
De afgelopen periode heeft er een wisseling plaatsgevonden van de barcommissie. Enkele
weken geleden is deze overgenomen door Patrice en Willeke van Schie. Ook de bar heeft
enkele wijzigingen doorgemaakt. Zo wordt er voortaan geen Veltins meer geschonken,
maar Grolsch. Mede vanwege deze wijziging, en verhoogde inkoopprijzen, zijn ook de
prijzen aangepast, zoals u kunt lezen op het bord achter de bar. Graag willen we Rosanne Nusselder en Inge Schouten bedanken voor hun inzet als voormalige barcommissie!
ALV
Eindelijk is het dan zover: er is een datum gepland voor de algemene ledenvergadering!
Graag ontvangen we u op maandag 25 oktober 2021 in ‘D’n Draejer’. Vanaf 19:30 uur
staat er een kopje koffie en/of thee voor u klaar. De vergadering begint uiterlijk om 20:00
uur. Zou u zo vriendelijk willen zijn om u aan te melden via het mailadres:
draejer@velswijk.nl.
We zien uw aanmelding graag tegemoet!
Openingstijden

Vanaf 1 september 2021 zijn de openingstijden van ‘D’n Draejer’ gewijzigd:

Dinsdag :
Woensdag :
Donderdag :
Vrijdag :

19:30 uur tot 23:00 uur
19:30 uur tot 23:00 uur
19:30 uur tot 23:00 uur
Alleen open indien er Bingo- of Kaartavonden zijn.

