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NIEUWSBRIEF  

Voor Velswijk door Velswijk 

Agenda: 
 

Uut ett’n  

22 september 

20 oktober 

17 november 

15 december 

 

Velswieksfeest: 

19, 20 en 21 augustus 

 

 

Kopij volgende nieuwsbrief 

voor 12 sept. mailen naar  

gerjanflierman@gmail.com  

 

 

De afgelopen periode is het buurthuis ‘D’n Draejer’ weer volop in gebruik ge-

weest door diverse verengingen en initiatieven. Wat is het mooi om te ervaren 

dat het buurthuis ‘D’n Draejer’ zo vindbaar is voor de inwoners van de Velswijk 

en de nabije omgeving. We hopen het komend seizoen weer nieuwe verengin-

gen te mogen ontvangen en staan open voor ideeën om het aanbod te verbre-

den. Zo zal vanaf oktober 2022 tot en met april 2023 eenmaal per maand een 

‘open café’ avond worden georganiseerd. De aankondigingen hiervan worden 

zowel in het buurthuis ‘D’n Draejer’, als in uw brievenbus verspreid. Houd deze 

dus goed in de gaten voor een gezellig avondje uit! Maar…. eerst staat de zo-

mer voor deur! Het buurthuis ‘D’n Draejer’ is daarom gesloten vanaf 1 juli 2022 

tot en met 21 augustus 2022 (m.u.v. het Velswieksfeest).  

 

We wensen u een heerlijke zomer toe! Geniet ervan! 

Voorwoord 

Contactgegevens: 

DBO Voor Velswijk Door Vels-

wijk  

Buurthuis D’n Draejer 

Velswijkweg 50 

7021 KT Velswijk 

06 53762018 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

De DBO Voor Velswijk Door Velswijk is voornemens om de contributiebedragen 

voor 2022 rond 11 juli 2022 te gaan innen. De contributiebedragen voor 2022 

zijn ongewijzigd gebleven: 

 Gezin inclusief kinderen tot 18 jaar € 25,- 

 Thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar € 10,- 

 Alleenstaande € 10,-                     

 Boven 65 jaar € 7,50 

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 beta-

len: 

- U vergeet nooit te betalen 

- U bespaart uzelf en de DBO veel rompslomp van het steeds regelen van terug-

kerende betalingen 

- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken te-

rug 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 con-

tact met u kunnen nemen om dit te regelen. 
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Vervolg nieuws DBO 

We gaan pannenkoeken eten in Westendorp als afsluiting voor de vakantie. 

Op woensdag 28 september beginnen we weer. Notaris Blankestijn verzorgt dan de avond. 

Nieuwe leden zijn nog altijd welkom. We wensen iedereen een fijne vakantie. 

 
Zomer in Gelderland 

In de vorige nieuwsbrief bent u uitgenodigd om u aan te melden voor ‘De Zomer in 

Gelderland’. Naar aanleiding van deze uitnodiging, hebben we enkele reacties mogen 

ontvangen. Helaas bleek dit niet voldoende te zijn om aan het televisieprogramma te 

kunnen deelnemen. Omroep Gelderland zal deze zomer dus geen bezoek brengen aan 

de Velswijk. 

 

Jeu de boules 

Na een veel te lange periode van stilte beginnen we gaandeweg weer op stoom te komen 

met alle activiteiten in en rond ons mooie dorpshuis ‘D’n Draejer’. Een van de dingen die we 

(weer?) willen oppakken is de Jeu de boules. We hebben twee schitterende Jeu de boules 

banen, en het zou eeuwig zonde zijn om die werkeloos te laten verpieteren. Er moeten 

natuurlijk wel voldoende Velswijkers zijn die het leuk vinden om wekelijks een wedstrijdje 

te spelen. 

De vraag: lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, meld je dan bij John Huge, liefst per mail 

(jhuge0@gmail.com, de 0 is een nul en geen letter o) of via WhatsApp (06-18722537). Als er 

genoeg liefhebbers zijn kunnen we gauw een balletje spelen, dus laat snel wat van je horen! 

Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’ 

Uut ett’n 

 

Goed nieuws voor onze vaste gasten van Uut ett’n en alle andere mensen uit en rond     

Velswijk…op donderdag 30 juni a.s. sluiten wij het seizoen af met een heerlijke barbecue.  

We hanteren dit keer geen maximum aantal gasten, iedereen is van harte welkom.  

 

‘D’n Draejer’ is open vanaf 17:00 u. en om 17:30 u.  zullen de eerste worstjes van het rooster 

rollen. 

De prijs voor deze gezellige activiteit is inclusief twee drankjes  €12,50.  

 

Telefonisch opgeven tot uiterlijk zaterdag 25 juni a.s.                     

tussen 18:00 u. en 20:00 u. bij José Besselink 06 12559057                          

of Gerdien Flierman 0314 641653 

Dit is dè gelegenheid om uw (klein) kinderen, buurvrouw of neef te 

laten zien hoe gezellig het er bij ‘Uut ett’n’ aan toe gaat! 

Komt allen! 



Programma Velswieksfeest 2022 

Hierbij het programma voor Velswieksfeest 2022 op 19, 20 en 21 augustus. Een programma 

dat op een paar punten wat afwijkt van voorgaande jaren. Zo is de optocht verplaatst van 

zondagmiddag naar vrijdagavond. Aan de optocht zelf is niets veranderd. Vorm dus snel een 

groepje, bedenk een leuk onderwerp en doe als individu, duo, loopgroep of misschien wel met 

een grote wagen mee! 

Op zondag even bijkomen van een spetterende feestavond? Dat kan met een leuke activiteit. 

Vanaf 12:30 u. kan jong en oud deelnemen aan een fietstocht door de regio. Vanaf 15:00 u. is 

er mogelijkheid om onder het genot van een borrel of een frisje en een gezellig muziekje na te 

praten en het Velswieksfeest met elkaar af te sluiten. 

Het programma nog even in het kort: 

Vrijdag 19 augustus 

Vanaf 18:30 u.  Opstellen optocht. 

19:30 u. - 20:30 u.  Optocht door Velswijk 

21:00 u. - 01:00 u.  Feestavond (en prijsuitreiking) met medewerking van de band Free Willy 

  

Zaterdag 20 augustus 

11:00 u.   Opening volksspelen en start vogelschieten 

Circa 14:00 u.  Start vierkamp (een zeskamp maar dan iets kleiner) 

21:00 u. - 01:00 u.  Feestavond (en huldiging Koningspaar) met medewerking van de  

   Empire Coverband 

 

Zondag 21 augustus 

12:30 u. - 15:00 u.  Fietstocht door de regio 

15:00 u.   Start gezellige middag (inclusief verloting en muziekbingo) met mede 

   werking van DJ Roan. 

Graag tot dan! 

NIEUWSBRIEF   
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Velswieksfeest in zwaar weer….. 

Het organiseren van een feestweekend is niet zwaar of moeilijk maar het vraagt wel wat tijd 

en energie van commissieleden. Enkele commissieleden hebben deze tijd en energie jaren-

lang met veel plezier geïnvesteerd in de organisatie, maar hebben aangegeven na dit jaar 

het stokje graag te willen overdragen. Helaas zijn er op dit moment niet genoeg commissiele-

den over waardoor het organiseren van het Velswieksfeest 2023 niet uitvoerbaar is. We zijn 

dus naarstig op zoek naar nieuwe commissieleden die samen met ons Velswieksfeest 2023 en 

de daaropvolgende edities veilig willen stellen. Lijkt het je wat of wil je gewoon eens wat 

meer informatie neem dan contact op met een van de commissieleden. Samen kunnen we 

kijken of er een passende rol voor je te vinden is. 

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u al op de hoogte gehouden over enkele initiatieven 

die momenteel spelen. ‘Wonen in Velswijk’ is een werkgroep die onder de vlag van de DBO 

meedenkt over ontwikkelingen van nieuwbouwplannen in Velswijk. Het is een klankbord 

dat namens de inwoners meedenkt met huidige en toekomstige nieuwbouwprojecten. Het 

plan dat momenteel speelt, is de herbestemming van de ‘Mammoetschool’. Daarnaast heeft 

de gemeente kenbaar gemaakt dat er ruimte is op twee andere locaties in Velswijk om daar 

in de toekomst te kunnen bouwen. Ook hier is de verwachting dat op termijn een rol komt 

voor deze werkgroep. Afgelopen december hebben we voor het laatst een bericht geplaatst in 

deze nieuwsbrief over de stand van zaken van de Mammoetschool. Er is toen aangegeven dat 

er een initiatiefnemer voornemens is om 6 appartementen in de voormalige school te realise-

ren. Vijf appartementen bevinden zich op de begane grond (waar ook een centrale ontmoe-

tingsruimte gerealiseerd gaat worden) en één appartement op de eerste verdieping. Daar-

naast wordt er een vergunning voor één of twee bouwkavels op het voormalige schoolterrein 

aangevraagd. 14 december j.l. is er een eerste informatieavond georganiseerd door deze initi-

atiefnemer samen met een makelaarskantoor. Tijdens deze avond, die plaatsvond in de 

school, is de buurt geïnformeerd over de plannen. Buurtbewoners hebben toen hun ideeën 

en/ of bezwaren hierover kenbaar kunnen maken. Inmiddels is er op 7 april j.l. een tweede 

avond voor de buurtbewoners en de werkgroep georganiseerd, ditmaal op het makelaarskan-

toor, waarop de wijzigingen t.a.v. de eerste tekening gepresenteerd zijn. Hierin zijn enkele 

wensen van de omwonenden meegenomen. Mochten er verdere ontwikkelingen zijn dan hou-

den wij u uiteraard op de hoogte. Buiten deze projecten om, waar de werkgroep een advise-

rende rol in heeft of krijgt, is inmiddels bekend geworden dat er aan de Eckhorsterstraat 

vier woningen gebouwd gaan worden.  

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

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

 

  
  

 

Werkgroep Wonen in Velswijk 



Dansgroep ‘Wi’j eren ‘t olde’ 
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Naast onze wekelijkse oefenavonden bij ‘D’n Draejer’ bruist het weer van de activiteiten bij 

onze Dansgroep. We zijn erg blij met onze nieuwe leden Wil Willens en Johan Wijnbergen. 

Op 24 april hebben we meegewerkt aan het Oranjefeest in Oraniënburg (D). Er was een am-

bachtenmarkt en er waren optredens van diverse soorten artiesten o.a. Wi’j Eren ’t Olde. Er 

zijn over de hele dag ongeveer 6.000 bezoekers geweest. Onze voorzitter Bennie Bannink 

kreeg de “Federatie-speld” van de Federatie van Folkloristische groepen in Nederland. Ben-

nie is gestopt als bestuurslid van de Federatie, waarbij ook onze Dansgroep is aangesloten. 

Het “Concert voor de vrijheid” bij Museum Smedekinck op 7 mei was een mooi voorbeeld dat 

door goede samenwerking tussen: een aantal plaatselijke culturele verenigingen, de mede-

werkers van Museum Smedekinck, andere vrijwilligers en sponsoren er een prachtig pro-

gramma gemaakt kan worden. De deelnemers van deze dag waren: Zelhems Mannenkoor, 

Chr. Harmonie Prinses Juliana, Muziekvereniging Euterpe, Chr. Koor Inspiration, Streek-

taalband GoedVolk en onze Folkloristische dansgroep Wi’j Eren ’t Olde.  

We hebben op zaterdagmiddag 14 mei meegewerkt aan de Nationale Molendag 2022 bij  

Coops Molen in Zelhem. In ons programma hebben we enkele dansen waarin een molen 

wordt uitgebeeld. Het was prachtig voorjaarsweer en we hebben gedanst voor de draaiende 

molen. Kortom het was een prachtige middag. Natuurlijk waren we ook weer aanwezig tij-

dens de traditionele Broodlevering bij de Muldersfluite op Hemelvaartsdag. Dit is een tradi-

tie van meer dan 500 jaar oud en anno 2022 is dit nog steeds springlevend. De broden wer-

den bij een naburige boerderij opgehaald met een mooi versierde boerenwagen, vooraf ge-

gaan door de boerenkapel van muziekvereniging Crescendo uit Hengelo. Hierna volgde onze 

Folkloristische Dansgroep Wi’j Eren ’t Olde in vol ornaat, met de mooie kleding voor het uit-

gaan en andere officiële gelegenheden. De grootste broden werden bij opbod verkocht. De op-

brengst hiervan was dit jaar voor de Stichting Zwembad Het Eldrik in Hengelo.  

Op 27 mei waren we te gast in Nunspeet tijdens Eibertjesdag 2022. Dit is een jaarlijks terug-

kerende braderie in Nunspeet op de vrijdag na Hemelvaartsdag. Het werd mooi aangevuld 

met optredens en presentaties van folkloristische groepen uit heel Nederland en oude am-

bachten. Het was prachtig weer en er waren maar liefst meer dan 20.000!! bezoekers. Ook 

Wi’j Eren ’t Olde heeft met een aantal vrolijke dansoptredens aan deze dag meegewerkt. 

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

staat ook de link naar onze Facebookpagina. 

 


