NIEUWSBRIEF
Voor Velswijk door Velswijk
Nieuwsbrief 29: september 2021
Agenda:
Bingo:
24 sept.
26 nov.
19 dec.
21 jan.
25 febr.
25 maart
22 april

Voorwoord
Eindelijk weer een nieuwsbrief.
We vinden het fijn om jullie eindelijk weer eens van wat informatie over Velswijk en ‘D’n Draejer’ te voorzien. Het heeft even geduurd, maar vanaf 25 sept.
is er iets meer vrijheid en kunnen we de meeste regels rondom corona achter
ons laten. En hoewel er nog steeds mensen corona krijgen, krijgen we het door
de vaccinaties steeds meer onder controle. Fijn om wat meer van die vrijheid te
voelen. Voorzichtig aan vinden er ook in ‘D’n Draejer’ weer wat activiteiten
plaats. In deze nieuwsbrief leest u hier van alles over.
De volgende nieuwsbrief zal eind december verschijnen. Mocht je een leuk bericht of nieuwtje hebben, dan mag u dat
voor 8 dec. mailen naar Jan Flierman
(gerjanflierman@gmail.com)
We wensen jullie heel veel leesplezier.

Contactgegevens:
DBO Voor Velswijk Door Velswijk
Buurthuis D’n Draejer
Velswijkweg 50
7021 KT Velswijk
0314 - 641458
draejer@velswijk.nl

Nieuws van de DBO
De DBO Voor Velswijk Door Velswijk is voornemens om de contributiebedragen
voor 2021 rond 1 oktober 2021 te gaan innen. De contributiebedragen voor 2021
zijn ongewijzigd gebleven:
Gezin inclusief kinderen tot 18 jaar € 25,-

www.velswijk.nl

Thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar € 10,-

facebook.com/velswijk

Alleenstaande € 10,Boven 65 jaar € 7,50

Openingstijden:
di:
woe:
do:
vr:

19:30 - 23:00 uur
19:30 - 23:00 uur
19:30 - 23:00 uur
Alleen open tijdens
Bingo– en kaartavonden.

Op feestdagen is ‘D’n Draejer’ gesloten.

De leden die geen machtiging hebben afgegeven zullen worden bezocht om de
contributie te innen. Uiteraard is 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 06-18450207 zodat wij contact met u op kunnen nemen om dit te regelen.
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Dansgroep ‘Wi’j eren ‘t olde’
Net zoals alle culturele verenigingen heeft ook Wi-j Eren ’t Olde lange tijd niet kunnen optreden en
oefenen. Maar gelukkig kunnen we de draad weer oppakken. Wekelijks oefenen we al weer geruime
tijd in onze mooie locatie van D’n Draejer. Het gaat dan vooral om de dansen die we tijdens de komende optredens gaan uitvoeren. Maar is er ook ruimte om andere dansen te blijven oefenen, zodat
ze niet vergeten worden. We hebben een nieuwe website www.wijerentolde.nl waarmee we de komende jaren ons mooi kunnen presenteren. Zaterdag 11 september hadden we voor het eerst weer
een openbaar optreden, dit was bij Museum Smedekinck samen met de Harmonie Pr. Juliana en de
Slagwerkgroep Concordia. We gaan proberen om de jeugd van de lagere scholen te betrekken bij onze folklore. Nu we weer begonnen zijn met oefenen hebben we ook weer plaats voor nieuwe dansers
en muzikanten. We hebben een deskundige danslerares en nieuwe leden worden begeleid door ervaren dansers. Dus beste mensen uit Velswijk en wijde omgeving kom eens een keer kijken tijdens een
oefenavond in D’n Draejer. Elke dinsdagavond vanaf 20:00 u.
De jaarlijkse actie ‘Clubsupport’van de Rabobank Graafschap gaat weer beginnen, ze stellen jaarlijks een bedrag beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die bij deze bank bankieren. De leden
van de Rabobank bepalen dan samen welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Dus stem
vooral op je eigen favoriete vereniging, maar denk hierbij ook aan Wi-j Eren ’t Olde uit Velswijk.
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” wenst iedereen fijne feestdagen en een heel voorspoedig 2017.

We hebben weer een leuk programma samengesteld voor 2017.

Schoonmaak

Vele handen maken licht werk.
De schoonmaakcommissie van ‘D’n Draejer kan nog wel wat
versterking gebruiken. Met name na grote evenementen
zijn een paar extra handen welkom. Het is veel plezieriger
werken als je met wat meer mensen bent. Ben je wel bereid
om regelmatig te helpen, laat het dan even weten en neem
contact op met
Ada Boerstal (06 25393099) of
Ciska van Velzen (06 10181848)

NIEUWSBRIEF

Uut ett’n in ‘D’n Draejer’
Dag gasten van ‘Uut ett’n’
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was er nog geen overleg tussen de kookgroepleden van
‘Uut ett’n’ geweest. Wat we al wel kunnen melden is, dat ons maandelijkse aanschuifmoment zeker
weer opgestart gaat worden. Onduidelijk is nu nog of dat in okt./nov. of in het nieuw kalenderjaar
zal zijn. We laten het u vanzelfsprekend op tijd weten!

Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’
Het programma van de Vrouwenvereniging.
Op woensdag 29 september hopen we weer te kunnen beginnen met een gezellige avond.
Erna Tieben verzorgt op woensdag 27 oktober een avond over ‘Ouderenzorg en dementie’.
Op woensdag 24 november is er een ‘Styled for you’ mode presentatie van Tonnie Kornegoor.
De kerstviering is op 15 december.
Nieuwe leden zijn welkom. Loop gerust eens een keer binnen om te kijken.

Wandelen in en rondom Velswijk
Vind je het ook wel leuk om te wandelen, maar liever in een groep dan alleen. Kom gezellig wandelen in en rondom Velswijk. Elke vrijdagmorgen vanaf 9.00 u. wordt er een leuke route gelopen vanaf
‘D’n Draejer’. In ongeveer anderhalf uur wordt zo rond de 7 km. afgelegd. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met Grada Suselbeek. Tel. 0314-641536.

Zaalvoetbal
Elke woensdagavond wordt er door een stel enthousiaste mannen een stevig partijtje voetbal gespeeld in de sportzaal van ‘D’n Draejer’. Lijkt het jou ook wel leuk om wekelijks op woensdagavond
van 19.45 tot 20.45 u. hieraan mee te doen, dan ben je van harte welkom. Wil je je hiervoor opgeven
of wil je er eerst nog wat meer over weten, neem dan contact op met Jos Boerstal (Tel. 06 53553242)

Feestavond met Empire Coverband
Omdat we graag willen vieren dat er na een lange periode eindelijk weer wat meer mogelijk is én
we nog een contract met een steengoede band op de plank hadden liggen, hebben we besloten in november een feest te organiseren.
Wat:
Wanneer:
Waar:
Wie:

Een spetterende feestavond met Empire Coverband
20 november a.s.
‘D'n Draejer’
Voor iedereen die belangstelling heeft

De enige vraag voor nu is 'hoe?' We zijn druk in overleg met de band en de gemeente om te kijken
aan welke regels we moeten voldoen. Omdat er tussen nu en 20 november natuurlijk nog het een en
ander kan veranderen weten we nog niet precies, welke voorwaarden er aan deze avond gesteld
worden. Waarschijnlijk gaan we werken met een voorverkoop en bijna zeker moet iedereen zijn QRcode (gevaccineerd of getest) laten zien. Houd de Social Media van Velswijk dus goed in de gaten en
hopelijk vieren we op 20 november weer een ouderwets gezellig feest met elkaar in ‘D'n Draejer’.
Mede namens het DBO, graag tot dan!

De Velswieksfeest- en evenementencommissie
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Dansmarietjes
Wij zijn Melanie en Niky. Wij geven les aan de dansmarietjes van de carnavalsvereniging ’De Doldreajers’.
We hebben drie leuke groepen; bij een groep dansen we zelf ook mee. De groepen zijn klein. In elke
groep hebben we 3 á 4 dansmarietjes. Dit mag natuurlijk altijd groter!
Het meedansen bij de dansmarietjes is geheel gratis. En je krijgt er zelfs een leuke Pronkzitting en
carnaval bij!
We dansen één keer in de week op de woensdagavond in Buurthuis ‘D’n Draejer’ in Velswijk.
Lijkt het je leuk of ken je iemand die het leuk lijkt om mee te dansen, en ben je 9 jaar of ouder. Doe
ons vooral dan even een berichtje zodat je een keer mee kan kijken en wie weet ook meteen mee kan
dansen.
Onze gegevens zijn:
Melanie: 06 48319096 (19 jaar)
Niky: 06 18450207 (19 jaar)

Seniorensoos
We mogen weer beginnen. Op maandag 4 oktober, gaan we na ruim 1 ½ jaar, weer starten
met de Soos
De heren kunnen zich vermaken met biljarten en kruisjassen en voor de dames hebben we verschillende spelletjes. In december hebben we ons jaarlijkse kerstdinertje en in de zomer gaan we
nog een dagje uit. (Dit is helemaal vrijblijvend en we vragen wel een eigen bijdrage.)
Maar!!!!!! Graag zouden we er wat nieuwe leden bij willen hebben. Dus dames en heren van Velswijk!!!!! Kom ons ledenaantal versterken.
Kom op 4 oktober om 13.30 uur naar de Draejer. De contributie is € 20.—per jaar.

We zien jullie graag komen!
Ciska, Erna en Jose.

