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NIEUWSBRIEF  

Voor Velswijk door Velswijk 

Agenda: 

Bingo:  

19 dec. 

21 jan. 

25 febr. 

25 maart 

22 april 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij volgende nieuwsbrief 

voor 8 maart mailen naar  

gerjanflierman@gmail.com  

Konden we in de vorige nieuwsbrief meedelen, dat er eindelijk weer wat activi-

teiten  in en om ‘D’n Draejer’ waren, nu moeten we helaas weer constateren, 

dat veel activiteiten stilliggen, omdat na 17.00 u. er weer een soort van lock-

down is. Vaccinatiebeleid, toegangsbewijzen en veel besmettingen beheersen 

ons privé en werkleven. Dit vraagt van ons allen flexibiliteit, creativiteit en 

veerkracht. Hadden we eigenlijk gehoopt dat het jaar 2021 wat meer ruimte en 

vrijheid zou betekenen, helaas blijkt dat ons leven opnieuw voor een groot deel 

beheerst wordt door het coronavirus. Toch slaan we ons er doorheen en kijken 

we uit naar mooiere tijden.  

Graag wil ik u even wijzen op het belangrijke nieuws m.b.t. tot de 

Mammoetschool, wat verderop in de nieuwsbrief is opgenomen.  

 

Heel 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: 

di:               19:30 - 23:00 uur  

woe:           19:30 - 23:00 uur  

do:              19:30 - 23:00 uur  
vr:                Alleen open tijdens  

                    Bingo– en kaartavon- 

                    den. 

Op feestdagen is ‘D’n Draejer’ geslo-

ten. 

Nieuws van de DBO 

 

Beste dorpsgenoten, afgelopen zomer hebben wij u gemeld dat het buurthuis 

‘D’n Draejer’ weer klaar was voor een nieuwe start na alle uitgevoerde contro-

les, renovaties en onderhoud. Wat is het mooi om te ervaren dat het buurthuis 

sinds de zomer ook weer volop gebruikt is. Zo is er éindelijk een algemene le-

denvergadering gerealiseerd en hebben diverse groepengebruik gemaakt van 

de gymzaal, de recreatiezaal en het café. Dit betroffen zowel reeds bestaande 

groepen, als nieuwe groepen. We willen hierbij onze waardering uitspreken in 

het vertrouwen dat door de diverse groepen is gelegd in ‘D’n Draejer’. Ook wil-

len we onze waardering uitspreken aan alle betrokken vrijwilligers die dit mo-

gelijk hebben gemaakt. Door een actieve inzet van hen allen is het buurthuis 

weer enkele maanden een stralend middelpunt geweest van de Velswijk. He-

laas is het stralende middelpunt ook enkelen opgevallen die het minder goed 

voor hebben gehad met ‘D’n Draejer’. Dit heeft geresulteerd in een inbraak 

waarbij er een geldbedrag is buit gemaakt. De afhandelingen voor de inbraak 

zijn nog gaande. Naast deze teleurstelling volgde al snel de aanscherpingen van 

de Corona-maatregelen waardoor het buurthuis reeds enkele weken gesloten is 

na 17:00 uur. Jammer, maar we laten ons er zeker niet door weerhouden om na 

de versoepelingen weer met veel enthousiasme verder te gaan! Geplande feest-

jes en diverse ideeën (zoals onder andere een maandelijks open café op de za-

terdagvond) zullen dan alsnog een vervolg krijgen. Daarnaast hopen we na-

tuurlijk ook alle groepen weer te kunnen verwelkomen. Wij hebben er in ieder 

geval alle vertrouwen in dat we samen met u het komend jaar weer vele gezelli-

ge, sportieve en mooie momenten kunnen ervaren in buurthuis ‘D’n Draejer’! 

Middels deze nieuwsbrief willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u 

ook alvast Fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022 te wensen! 

Namens het bestuur: Niky, Patrice en Willeke 



NIEUWSBRIEF   

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. 

 Op 13 oktober hebben we een optreden met onze Kledingshow gedaan, dit was voor de kinderen van 

groep 5 op de Parcivalschool in van Arnhem. De kinderen waren goed voorbereid op onze komst, ze 

hebben hiervoor gebruikt gemaakt van de informatie van de Jeugdpagina op onze eigen website. Op 

deze pagina presenteren we ons programma dat we op scholen kunnen doen. Er zijn hier o.a. puz-

zels, dansjes en spreekbeurtinformatie te vinden. De kinderen hebben met grote aandacht ons optre-

den gevolgd en hadden telkens veel vragen.  

We zijn blij met de steun van iedereen die op ons heeft gestemd bij de actie Clubsupport 2021 van de 

Rabobank. Deze keer was de opbrengst voor ons € 247,34. We zullen het besteden aan het onderhoud 

van de traditionele kleding die we dragen tijdens optredens. 

Voor iedereen de beste wensen voor het komende jaar, blijf positief en gezond. 

 2022 is voor ons weer een jaar vol met nieuwe kansen, 

 voor mensen die houden van folklore, muziek en dansen. 

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

Daarop staat ook de link naar onze Facebookpagina. 

 

                

Feestavond met Perfect Showband ging niet door 

Helaas is de feestavond met Perfect Showband op 20 november j.l. niet doorgegaan. De aange-

scherpte Coronamaatregelen maakte dit niet meer mogelijk. We blijven kijken naar de mogelijk-

heid om in het voorjaar wat te organiseren. Dit alles natuurlijk weer onder voorbehoud van de dan 

geldende maatregelen. De reeds gekochte kaarten blijven geldig en zijn te gebruiken bij de feest-

avond in het voorjaar.   

 

Namens de Velswieksfeest– en evenementencommissie wensen we jullie veel gezondheid en goede 

feestdagen toe. 

 



NIEUWSBRIEF 

Nieuws over de Mammoetschool 

Beste inwoners van Velswijk, 

Sedert twee jaar is onder de vlag van DBO ‘Voor Velswijk door Velswijk’ een werkgroep actief om 

mee te denken over de herbestemming van de voormalige basisschool ‘De Mammoet’. Daarover heb-

ben wij u al een aantal keren geïnformeerd middels deze nieuwsbrief. De afgelopen maanden is het 

hierover echter stil geweest. Enkele weken terug zijn de gesprekken hierover opnieuw opgepakt, dit 

hebben wij de afgelopen jaarvergadering (ALV) reeds kenbaar gemaakt. 

Kort daarna heeft de gemeente ons geïnformeerd dat een geïnteresseerde partij zich heeft gemeld. 

Deze wil het pand aankopen en er 6 appartementen in realiseren (zie onderstaand persbericht van de 

gemeente Bronckhorst). Daarnaast wil deze partij op het voormalige schoolplein een dubbel woon-

huis laten bouwen. De gemeente heeft één en ander in gang gezet om te onderzoeken of het haalbaar 

is om met dit voorstel door te gaan. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs het 

besluit genomen dat zij het eens zijn met de verkoop van het pand aan deze partij. Afgelopen dinsdag 

is er een informatieavond geweest voor de direct aanwonenden, georganiseerd door deze projectont-

wikkelaar. Zij hebben deze avond inzage gekregen in de plannen die deze projectontwikkelaar heeft 

met het pand en het terrein. Daarbij hebben de direct aanwonenden hun opvattingen hierover ken-

baar kunnen maken. Rol en vervolg van de werkgroep. In eerste instantie heeft de werkgroep geen 

actieve rol gehad bij de hierboven beschreven ontwikkelingen. De werkgroep en de gemeente hebben 

gesprekken gehad over het belang van de werkgroep en daarbij is afgesproken dat de werkgroep be-

trokken wordt bij de komende ontwikkelingen rond nieuwbouw in Velswijk en dat zij actief mee-

denkt. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat het voor de inwoners van Velswijk, alsmede 

voor het proces van belang is dat de werkgroep blijft bestaan. Door de gewijzigde woonvisie is de ge-

meente voornemens om de haalbaarheid van meer nieuwbouwhuizen in Velswijk te onderzoeken. De 

werkgroep zal dan fungeren als klankbord hiervoor en kan kritisch meedenken over de gemaakte 

plannen. Dit houdt in dat de werkgroep het algemene belang van Velswijk blijft vertegenwoordigen 

in dit proces en komende processen betreffende de nieuwbouw in Velswijk; er liggen momenteel plan-

nen voor meerdere projecten. We zullen de inwoners blijven informeren over deze ontwikkelingen. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze werkgroep, of heeft u tips of ideeën die u wilt aandra-

gen, stuurt u dan een mail naar draejer@velswijk.nl.  

 

Wij horen graag van u! 

 

Bijlage: persbericht van de gemeente Bronckhorst: 
 

Woningen in Mammoetschool Velswijk 

B en W van Bronckhorst gaan in principe akkoord met de verkoop van de Mammoetschool in Vels-

wijk voor het realiseren van zes appartementen in het pand en één twee-onder-een- kapwoning op 

het terrein. De initiatiefnemers gaan uit van duurzaam hergebruik van het bestaande gebouw, waar-

bij de nieuwe woningen gasloos worden. Met de koopappartementen richten zij zich op jongeren en 

senioren. De bouwkavel is geschikt voor doorstromers. De gemeente is blij met het initiatief: het past 

bij de woonvisie om de woningbouw te versnellen door inzet van overtollig gemeentelijk vastgoed. 

Omdat het ook om een belangrijk project voor de leefbaarheid van Velswijk gaat, is DBO Velswijk 

betrokken bij dit proces. Voor de realisatie van de bouwkavel is een herziening van het bestemmings-

plan nodig. Dit gaat volgens de reguliere procedure, waarbij de initiatiefnemers zelf zorgdragen voor 

de benodigde onderzoeken. Ook krijgen de initiatiefnemers opdracht om vooraf met de buurt in ge-

sprek te gaan over het plan. Bij geen onoverkomelijke bezwaren gaat de gemeente over 

tot definitieve verkoop. Vanaf de sluiting van basisschool de Mammoet in juli 2018 is er op verschil-

lende manieren geprobeerd om een herbestemming te vinden voor de locatie en het gebouw. Dbo 

Velswijk en gemeente zochten samen naar de mogelijkheden voor herbestemming. Er is onder andere 

gekeken naar de mogelijkheden om het gebouw te verhuren aan de Omgevingsdienst Achterhoek. 

Ook heeft de locatie al meerdere keren te koop gestaan. 

 
Hengelo (Gld), 14 december 2021   Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Anna Hoekman, clus-

ter Communicatie, telefoon (0575) 75 04 68 of (06) 23 56 11 96. 

 

 



Uut ett’n 

Nieuws van ‘Uut ett’n’. Nee, eigenlijk hebben we geen nieuws. We zouden 11 november starten met 

een gezellige hapjes- en drankjesmiddag. Helaas moesten we op het allerlaatste moment, in verband 

met de oplopende besmettingscijfers toch beslissen om het feestje af te blazen. We kunnen nu niet 

anders dan wachten op betere tijden en die zullen er vast en zeker komen. We verheugen ons erop, 

dat de deuren van ‘D’n Draejer’ weer wijd open gaan en we jullie kunnen verwelkomen bij ‘Uut ett’n’. 

Houd moed, blijf gezond en hopelijk tot snel in het nieuwe jaar! 

Namens alle koks, fijne feestdagen en een gezond en smakelijk nieuwjaar toegewenst. 


