
Nieuwsbrief 33: september 2022 

NIEUWSBRIEF  

Voor Velswijk door Velswijk 

Agenda: 
 

Uut ett’n  

22 september 

20 oktober 

17 november 

15 december 

Bingoavonden 

23 sept. 

28 okt. 

25 nov. 

16 dec.  

20 jan. 

24 febr. 

24 maart 

21 april 

Kaartavonden 

7 en 21 okt. 

18 nov. 

9 dec. 

6 en 27 jan. 

17 febr. 

31 maart 

Beste dorpsgenoten, 

Inmiddels is de stralende zomer voorbij en daarmee ook de zomersluiting 

van buurthuis ‘D’n Draejer’. Het nieuwe seizoen is knallend gestart met 

het Velswieksfeest. Een weekendlang is er samen gefeest en bracht het 

afwisselende programma voor een ieder wat wils! Hierbij willen we 

graag de commissie bedanken voor het organiseren van deze onvergete-

lijke editie van het Velswieksfeest!  Voor jullie ligt de nieuwsbrief van 

september 2022. Veel leesplezier gewenst.  

Voorwoord 

Contactgegevens: 

DBO Voor Velswijk Door Vels-

wijk  

Buurthuis D’n Draejer 

Velswijkweg 50 

7021 KT Velswijk 

Tel. 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 kaartavonden. 

 

Op feestdagen is ‘D’n Draejer’ 

gesloten. 

Nieuws van de DBO 

 

 

 

 

 

 

Komend seizoen hopen we weer nieuwe verenigingen te mogen ontvangen in 

‘D’n Draejer’ en staan we open voor ideeën om het aanbod te verbreden. Zoals 

eerder vermeld gaan we in ieder geval starten met een ‘open café’ voor een ge-

zellig avondje uit in ‘D’n Draejer’. Het ‘open café’ wordt eenmaal per maand ge-

organiseerd en inmiddels zijn de eerste twee data bekend! Noteer de volgende 

data daarom alvast in uw agenda: 

- Vrijdag 4 november 2022 vanaf 20:30 uur. 

- Zaterdag 10 december 2022 vanaf 20:30 uur. 
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Vervolg nieuws DBO 

 

 
Rabo Club Support 

Klanten van de Rabobank kunnen een stem uitbrengen op deelnemers die zij een warm hart 

toe dragen. Vanaf 5 tot en met 27 september kan de stem worden uitgebracht via de Rabo 

App, Rabo Online Bankieren óf via de site: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport. 

Hoe meer stemmen er op een deelnemer uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die 

de deelnemer ontvangt. 

De DBO Voor Velswijk Door Velswijk is één van deze deelnemers! Met behulp van stemmen 

hopen we een financiële bijdrage te ontvangen die besteed zal worden aan het aanschaffen 

van diverse materialen voor buurthuis ‘D’n Draejer’.Hopelijk mogen we uw stem ontvangen! 

Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’ 

Uut ett’n 

Met een drukbezochte bbq op 30 juni j.l. hebben we ons maandelijks eetfestijn afgesloten. 

We waren het er allemaal over eens dat het moeizaam opgestarte seizoen uiteindelijk toch 

nog goed verlopen is. Nu hopen we natuurlijk van harte dat er ook komende periode weer 

lekker gekookt en gegeten kan worden. De data die we gereserveerd hebben zijn : donder-

dag 20 oktober, 17 november en 15 december. Om 17:00u gaat de deur open en vanaf 17:30 

wordt de soep opgediend. 

Aanmelden voor deze gezellige bijenkomsten kan door middel van een telefoontje, liefst na 

18:00u, naar José Besselink 06 12559057 of Gerdien Flierman 0314 641653. 

Hierbij het nieuws van vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’: 

 

- Woensdag 28 september  komt Notaris Blankestijn. 
  
- We maken 26 oktober een herfststukje. 
  
- Woensdag 30 november is er een gezellige Sinterklaasavond. 
  

Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
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Bingoavonden  

Nieuw bingo seizoen begint op 23 september a.s bij ‘D’n Draejer’ in 

Velswijk 

 

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

Draejer”, gezellige bingoavonden voor jong en oud! De eerste bingoavond is op vrijdag 23 sep-

tember a.s. en we beginnen om 20.00 uur. 

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

We zullen ook dit seizoen weer meerdere bingoavonden organiseren, dus zet deze data vast 

in uw agenda;  

vrijdagavond 23 sept., 28 okt., 25 nov., 16 dec., 20 jan, 24 feb., 24 mrt. en 21 april. 

 

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 mo-

gelijkheid 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 vrijdagavond 23 september a.s. 

 

  
  

 



Dansgroep ‘Wi’j eren ‘t olde’ 

NIEUWSBRIEF   

We zijn erg blij met de komst van Gerrie Ruesink bij onze dansgroep. Ze is een ervaren ac-

cordeonspeelster en kent al veel van de melodieën die wij spelen tijdens een optreden. We 

hebben opgetreden tijdens het gezellige IJsselfestival in Zutphen op zondag 26 juni, het was 

koopzondag, volle terrassen, kraampjes en veel activiteiten. Op 20 juli waren we aanwezig 

bij de Spakenburgse dagen. Dit is veel meer dan een grote braderie, want er is ook altijd aan-

dacht voor de Nederlandse folklore. Alle aanwezige leden van de dansgroep waren verschil-

lend gekleed met o.a. de zondagse en alledaagse dracht van de boerenfamilies en natuurlijk 

ook van de arbeiders en dienstmeiden. De rogge bij Museum Smedekinck was rijp, dus is het 

tijd voor een feest. Op zondag 31 juli was het een gezellige drukte rondom de boerderij Sme-

dekinck aan de rand van ons mooie dorp Zelhem. We hebben met onze Dansgroep ons steen-

tje bijgedragen met 2 maal een optreden op het plein achter de boerderij, met het “Olde wief” 

in het midden. Zaterdagmiddag 6 augustus was het Oogstfeest in de Heurne bij Dinxperlo, 

waarbij ook het tweehonderdjarig bestaan van de Teunismolen werd gevierd. Wij hebben ook 

hier enkele keren opgetreden. Dit paste prima in het geheel van deze middag. Kortom het 

was “Mooi in de Heurne”. Op vrijdagavond 19 augustus was de eerste dag van het jaarlijkse 

”Velswieksfeest”, het begon met de traditionele optocht door alle straten van Velswijk. We 

hebben met onze Dansgroep ook weer meegelopen in de optocht. We waren van 2 tot en met 

4 september, samen met 22 andere groepen, te gast tijdens het folklorefestival van de organi-

satie van folkloregroepen in Niedersachsen in Duitsland. Dit werd gecombineerd met het 

Stadsfeest in het mooie stadje Zeven, dit ligt aan de rand van de Lüneburger Heide. Tijdens 

zo’n weekend ontdek je dat er best veel overeenstemming is tussen onze folklore in de Ach-

terhoek en in Niedersachsen. We hebben diverse contacten gelegd met Duitse groepen en 

kregen een grote pluim van de organisatoren. 

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

staat ook de link naar onze Facebookpagina. 


