
Nieuwsbrief 31: maart 2022 

NIEUWSBRIEF  

Voor Velswijk door Velswijk 

Agenda: 

Bingo:  

25 maart 

22 april 

Kaartavond: 

8 april 

Ledenvergadering: 

11 april  

Velswijks Open: 

23 maart t/m 20 mei 

Paasvuur: 

17 april 

Velswieksfeest: 

19, 20 en 21 augustus 

 

Kopij volgende nieuwsbrief 

voor 9 juni mailen naar  

gerjanflierman@gmail.com  

Beste dorpsgenoten, 
Eindelijk…. We kunnen weer gebruik maken van ons mooie dorpshuis 

‘D’n Dreajer’! Wat hebben we hier naar uitgekeken met z’n allen. Dit 

blijkt wel uit al het enthousiasme waarmee er weer is gestart met diver-

se activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan dansen, biljarten, volley-

ballen, voetballen, gymmen, heerlijk eten en nog veel meer! Ook kan er 

weer worden plaatsgenomen aan de bar voor een heerlijk drankje. Loop 

gerust eens binnen. U bent van harte welkom! 

 

Weer veel leesplezier gewenst.  

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 

 

 

 

 

 

 

Zomer in Gelderland 

Het televisieprogramma ‘De Zomer in Gelderland’ wil in augustus 2022 

(de exacte data wordt in overleg afgestemd) graag een bezoek brengen 

aan Velswijk om samen met enthousiaste inwoners Velswijk op de kaart 

te zetten in Nederland. Ontzettend leuk! 

Echter om er een geslaagde uitzending van te kunnen maken, wordt er 

door de programmamakers gezocht naar: 

 Een contactpersoon en een select clubje die zich wil inzetten om Vels-

wijk te promoten deze zomer; 

 Een team van tien personen die op de dag zelf de opdrachten uitvoert 

en het aanspreekpunt is voor de programmamakers; 

 Inzet om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen dat Vels-

wijk mee doet aan ‘De Zomer in Gelderland’; 

 Tijdens de uitzending kan er 1000,- euro worden verdiend voor een 

lokaal goed doel, dat door het team mag worden uitgekozen; 

 Strijdlust om te strijden om de titel 'Mooiste plaats van Gelderland 

2022'; 

Creativiteit, saamhorigheid en positiviteit. 

 

Lijkt het u leuk om ons mooie Velswijk te tonen aan heel Nederland? 

Meld u dan aan via dreajer@velswijk.nl of middels de antwoordstrook op 

de bijgevoegde flyer. We zien uw aanmelding graag tegemoet! 
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Algemene ledenvergadering 

 

 

 
Tijdens de voorgaande ledenvergadering (d.d. 25 oktober 2021) is de voorkeur uitgesproken 

om de volgende ledenvergadering weer zoals vanouds, in het voorjaar te plannen. Graag ont-

vangen we u daarom op maandag 11 april 2022 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? 

Graag tot dan! 

Dansgroep ‘Wi’j eren ‘t olde’ 

Gelukkig is er een einde gekomen aan de lange periode waarin we niet konden 

oefenen en optreden. Er staan al weer enkele bijzondere openbare optredens in onze 

agenda. 

Op donderdagmiddag 10 maart hebben 2 van onze muzikanten gezellige liedjes 

gespeeld tijdens ’Uut etten bi-j D’n Draejer.’ Het was een gezellige middag en de 

hapjes waren erg lekker. 

De leden van onze dansgroep houden van lekker eten, zoals o.a. tijdens het jaarlijkse 

stamppotbuffet op 26 februari. Het menu bestond o.a. uit boerenkool, hutspot en 

zuurkool “met alles wat daar bij hoort”. Er was hiervoor geen betere plaats dan in 

buurthuis ‘D’n Draejer’. 

Bedankt voor uw volle Jumbo Spaarkaarten die bij Jumbo-Hollak in Zelhem zijn 

ingeleverd in 2021. Voor onze dansgroep levert dit maar liefst € 400,00 euro op. 

We gaan dit geld besteden aan het vernieuwen en onderhouden van onze traditionele 

kleding, want dat is het visitekaartje van onze dansgroep tijdens een optreden. 

Op zaterdag 4 december jl. is onze muzikant Henk Weenk uit Ruurlo, op 92 jarige 

leeftijd, overleden. Henk was lid van de dansgroep sinds maart 1957 en dus bijna 65 

jaar betrokken bij Wi’j Eren ’t Olde. Bij Alie en Henk was de dansgroep de rode 

draad in hun leven. Henk was een goede accordeonspeler, hij haalde ook graag 

herinneringen op aan de vele reizen en optredens die hij met de groep heeft gemaakt. 

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

daarop staat ook de link naar onze Facebookpagina. 
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Uut ett’n  

Donderdag 10 maart j.l. heeft dan eindelijk na een afwezigheid van 2 jaar  'Uut ett'n' weer plaats ge-

vonden. 

Wat was het fijn om elkaar weer te zien en te spreken. Twee muzikanten van ‘Wi’j eren ‘t olde lieten 

hun mooiste accordeonmuziek horen en daarop werd zelfs voorzichtig gedanst.  

Dit keer nog geen maaltijd, maar de hoeveelheid zelfgemaakte hapjes was wel zodanig, dat iedereen 

met een goed gevulde maag op huis aan ging.  

De volgende keren (14 april, 19 mei en 30 juni) zullen de pannen weer op het vuur gaan en is men 

welkom vanaf 17.00 u. in ‘D’n Draejer’.  

Graag telefonisch opgeven tussen 18.00 u. en 20.00 u. bij José Besselink (06 12559057) of Gerdien 

Flierman (0314 - 641653). 

Op zaterdag 26 maart a.s. is het feest! We vieren dat we eindelijk weer samen van een spetterend 

optreden kunnen genieten. De muzikale begeleiding ligt in handen van de Perfect Showband. Deze 

band draait al ruim 20 jaar mee in de top van de Nederlandse entertainment en wordt nog steeds de 

meest succesvolle band uit het Oosten genoemd. Met de hits van toen tot hedendaagse top 50 knal-

lers is het zeker dat het dak eraf gaat op 26 maart.  

Het aantal plekken is beperkt en op = op, dus zorg dat je snel je kaarten regelt. 

Datum: 26 maart   aanvang: 20:00 u.      Toegangsprijs: – DBO leden: €5,-   Niet leden: €10,-          

Kaarten zijn verkrijgbaar achter de bar van D’n Draejer.  

Reeds gekochte kaarten voor de afgelaste feestavond van 20 november 2021 blijven geldig op 26 

maart. 

 

Feestavond met Perfect Showband 

Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’ 
 
Goed nieuws dat we weer kunnen  beginnen. We hebben weer een leuk programma. 
  

- Op woensdag 30 maart verzorgt Dion Reijbroek de avond. Het gaat over beveiliging van o.a.  

   telefoon en computer. 
- Dick Suselbeek komt op woensdag 20 april met leuke foto's en een film. 
- Op woensdag 25 mei  is er een modepresentatie ‘Styled for you’ verzorgt door Tonnie Cornegoor. 
  
We beginnen steeds om 20.00 uur; de inloop is vanaf 19.30 uur. 
  

Opruimen paasvuur 

Zoals we voor Covid-19 gewend waren gaat de Velswieksfeestcommissie zich ook dit jaar 

weer inzetten om het paasvuurterrein snel schoon en netjes te krijgen. Op deze manier helpen wij 

de organisatie van het paasvuur Velswijk om voor iedereen een prachtige avond te kunnen organise-

ren. Daarnaast levert het ons ook nog wat op en dit is welkom bij de organisatie van ons jaarlijkse 

Velswieksfeest in het derde weekend van augustus.  

De ervaring leert dat het opruimen van het terrein met voldoende handen slechts een uurtje werk 

is. Zo is iedereen op tijd weer thuis om aan te schuiven bij de paasbrunch. Heb je dus nog geen in-

vulling voor de ochtend van tweede paasdag of vind je het net als wij gewoon belangrijk om ook eens 

iets voor een ander te doen wees dan welkom om te komen helpen.  

 

We starten op maandagochtend 18 april (tweede paasdag) rond 10:00 u. op het terrein van 

het paasvuur met opruimen. Alle hulp is welkom. Indien mogelijk is het handig om werkhandschoe-

nen en een (blad)hark mee te brengen.  



Velswijk open 

Beste biljartvrienden, 

We zijn verheugd dat we na de coronabeperkingen inmiddels weer “Velswijks Open” biljart-

toernooi kunnen organiseren in ons Dorpshuis. 

Het toernooi wordt georganiseerd door de biljartvereniging in combinatie met de DBO ‘Voor 

Velswijk Door Velswijk’. Er hebben zich 24 mensen aangemeld om hier aan deel te nemen. 

Er wordt gespeeld in 4 poules van 6 personen. Afgelopen week is voor de poule-indeling ge-

loot door de organisatiecommissie. 

De poulewedstrijden worden gespeeld van 23-03-2022 t/m 11-05-2022. 

We bekijken dan of alle wedstrijden zijn gespeeld. Mocht dit niet het geval zijn dan zal er op 

12, 13 en 17 mei nog de mogelijkheid zijn om de poulewedstijden af te ronden. 

Het is de bedoeling dat de kwartfinales op woensdag 18-05-2022 worden gespeeld. Vervol-

gens zullen op vrijdag 20-05-2022 de halve finales en de finales worden gespeeld. 

Alle deelnemers hebben het wedstrijdschema en de telefoonlijst ontvangen.  

Het verzoek hierbij is dan ook om je hier zoveel mogelijk aan te houden. Indien je een keer 

niet kunt probeer dan in onderling overleg een wedstrijd te ruilen.  

 

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de organisatie. 
          Hubert Ankersmit  (06 31398207)     Jos Boerstal  (06 53553242)  
 

Veel biljartplezier toegewenst! 
 

En…...kom gerust eens kijken. 

Bingo avonden 

Carnavalsvereniging “De Doldraejers” te Velswijk en Wittebrink houdt in het dorpshuis ‘D’n 

Draejer’, gezellige bingoavonden voor jong en oud!  

De bingoavonden zijn, LET OP!!, op vrijdag  25 maart en 22 april.  

We beginnen om 20.00 uur.  

Kom een keer een kijkje nemen om te zien of het geluk ook voor u is weggelegd! 

Voor € 12,50  koopt u een set kaarten waarmee 8 ronden gespeeld kan worden!!!  Ook kunt u 

mee spelen met duo kaarten. Deze zijn € 17,50 en dan heeft u iedere ronde 2 kaarten om mee 

te spelen. 

U krijgt 8 verschillende kleuren bingokaarten, elke ronde heeft een andere kleur. Daarmee 

kunt u de hele avond spelen. De prijzen zijn €10,-  €15,- en € 25,- per ronde.  

Ook is er de mogelijkheid om in de pauzes 2x een extra ronde mee te spelen voor €5,- per 

ronde, waarbij de winnaar maar liefst € 50,- per ronde wint. 

Dorpshuis “D’n Draejer”, Velswijkweg 50. De zaal gaat om 19.30 uur open. 

De avond is vrij toegankelijk voor iedereen. We zien een ieder dan ook graag op Vrijdag-

avond 25 maart aanstaande. 



Antwoordstrook 
 

Naam: …………………………………………………………………….  
Adres: …………………………………………………………………….  
Telefoonnummer: ………………………………………………….. 
Mailadres: ……………………………………………………………… 
Voorkeur: □ week 31 □ week 32 □ week 33 □ week 34 

  

Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren aan het televisie-
programma 

‘Zomer in Gelderland’ 

om ons mooie Velswijk in Nederland op de kaart te zetten en 

er samen een onvergetelijke dag van te maken? 

Meld je dan aan vóór 31 maart 2022 via de mail: 

draejer@velswijk.nl of vul de onderstaande antwoordstrook 

in en lever deze in bij ‘D’n Draejer’! 
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