
Nieuwsbrief 34; december 2022 

NIEUWSBRIEF  

Voor Velswijk door Velswijk 

Agenda: 
 

Uut ett’n  

19 jan. 

16 febr. 

16 maart 

20 april 

25 mei 

29 juni 

Bingoavonden 

20 jan. 

24 febr. 

24 maart 

21 april 

Kaartavonden 

6 en 27 jan. 

17 febr. 

31 maart 

 

Kopij volgende nieuwsbrief 

voor 12 maart mailen naar  

gerjanflierman@gmail.com  

Beste dorpsgenoten, 

Wat fijn dat we kunnen terug kijken op een jaar waarin het buurthuis ‘Dn 

Draejer’ weer volop in gebruik is geweest zowel door de vaste gebruikers, als 

voor feestjes en partijen. Daarnaast waren er gezellige avonden om het Neder-

lands voetbalelftal aan te moedigen én is gestart met het open café. Het open 

café zal volgend jaar voortgang verkrijgen waaraan ook enkele thema avonden 

zullen worden verbonden. Dit zal tijdig worden aangekondigd in Buurthuis ‘D’n 

Draejer’ en op social media. 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat we samen met u het komende jaar weer 

vele gezellige, sportieve en mooie momenten kunnen ervaren in buurthuis ‘D’n 

Draejer’. Middels deze nieuwsbrief willen wij dan ook van de gelegenheid ge-

bruik maken om u alvast fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2023 te 

wensen! 

Namens het bestuur: Niky, Patrice en Willeke 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord en nieuws DBO  

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 Bin-

go– en kaartavonden. 

 

Op feestdagen is ‘D’n Draejer’ geslo-

ten. 



NIEUWSBRIEF   

Potbiljarten 

 

 
Potbiljarten met CV. De Doldraejers bij ‘D’n Draejer’ inVelswijk. 

 

Op oudejaarsdag zaterdag 31 december aanstaande, zal ‘D’n Draejer’ vanaf ’s middags 14.00 

uur geopend zijn voor het Potbiljarten! 

Dit hebben we een aantal jaren niet kunnen doen, maar dit jaar is het weer mogelijk om 

gezellig een balletje te biljarten. Naast het potbiljarten zal ook een Rad van Avontuur draai-

en waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Voor de jeugd zijn er ook leuke spelletjes zoals een 

sjoelbak of de geluksspiraal, enz. Deze middag duurt tot ongeveer 18.00 uur en is voor ieder-

een vrij toegankelijk. 

Hopelijk zien wij u zaterdag 31 december a.s. in ‘D’n Draejer’ in Velswijk. 

Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’ 

Uut ett’n 

Met een drukbezocht Kerstdiner op 15 december jl. hebben we 2022 feestelijk afgesloten.  

Wat was het gezellig. Mede doordat Kirsten Tempels ons liet genieten van haar prachtige 

zangtalent. Patrice van Schie zorgde er met zijn techniek voor, dat de mooi gezongen 

(kerst)liederen op iedere plek in de zaal goed te horen waren. Ook volgend jaar gaan we 

weer graag voor u koken. De tafels staan weer gedekt op 19 jan., 16 febr., 16 maart, 20 

april, 25 mei en 29 juni.  

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. 

 

Het jaar sluiten we af met de kerstviering bij De Tol. 

We hebben weer een mooi  programma voor volgend jaar. 

De jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 25 januari.  

De inloop is vanaf 19.30 uur. 

  

Hele gezellige feestdagen en een voorspoedig 2023 gewenst.     

  



Dansgroep ‘Wi’j eren ‘t olde’ 

NIEUWSBRIEF   

Op zondag 11 september was er een gezellige feestmiddag van de Folkloristische Dansgroep 

‘Wi’j Eren ’t Olde’. Dit vond plaats in onze fijne oefenlocatie ‘D’n Draejer’ in Velswijk. Alie 

Weenk werd gehuldigd want ze was maar liefst zestig jaar lid van onze Dansgroep en is on-

langs 90 jaar oud geworden. Ze volgt nog steeds het doen en laten van ‘Wi’j Eren ’t Olde’. Alie 

is daarom met recht ‘De moeder van onze Dansgroep’. De Feestcommissie had een puzzel op-

gesteld en Tjibbe schoorde de meeste punten, hij won daarmee een reuze bolchrysant. Aan 

het einde was er een smakelijk buffet en een lekker toetje tot slot. Het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars bestond 50 jaar en daarom was Coops Molen in Zelhem op 26 november het decor 

voor de allereerste Gelderse Molendag. Dit werd omlijst met allerlei activiteiten, waaronder 

een optreden van onze Dansgroep ‘Wi’j Eren ’t Olde’. Annie en Henk Woerts vierden onlangs 

hun 50-jarig huwelijksfeest. Zoals dat hoort bij ‘Wi’j Eren ’t Olde’ werden ze thuis opgehaald 

en naar de feestzaal van ‘D’n Draejer’ gebracht in een glimmend gepoetste oldtimer. Door 

een erehaag van de Dansgroep gingen Annie en Henk naar binnen. Ze kregen daarbij een 

paar mooi versierde klompen en “Iets in een olde sok”. Op zondag 11 december was ons jaar-

lijkse stamppotbuffet bij ‘D’n Draejer’. We hebben lekker gegeten van de boerenkool, hutspot 

en zuurkool “met alles wat daar bij hoort”. Op de website en Facebookpagina van ‘Wi’j Eren 

’t Olde’ staat een promotiefilm voor onze mooie folklore, hierin komt onze voorzitter Bennie 

Bannink aan het woord. 

Beste Velswijkers, 

Als jullie deze nieuwsbrief lezen denken jullie misschien dat het altijd feest is bij onze Dans-

groep. Dat is soms inderdaad het geval, maar we oefenen ook elke week bij D’n Draejer, want 

wij voelen ons een dansgroep “waar leven in zit”. Er staan al weer de nodige optredens in de 

agenda en hebben ook plaats voor nieuwe dansers en muzikanten. Spreekt dit je aan …….…, 

kom dan eens een keer bij ons langs, want pas als je met ons mee gaat doen merk je echt hoe 

leuk of het is. Dit komt omdat het iets van jezelf vraagt en het is daarom goed voor lijf, leden 

en je geest. Bovendien je komt nog eens ergens en ontmoet daarbij andere mensen. En zeker zo 

belangrijk, het is erg gezellig, want dansers zijn (bijna) altijd vrolijke mensen. In het winter-

seizoen oefenen we elke dinsdagavond vanaf 20:00 in het buurthuis ‘D’n Draejer’ aan de Vels-

wijkweg 50 in Velswijk. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom en de koffie staat 

klaar. 



NIEUWSBRIEF 

Levende kerststal in Velswijk 

Door de corona ging het een jaar niet door, maar dit jaar komt er weer een “levende kerst-

stal”: het kerstverhaal wordt uitgebeeld op, in en rond het melkveebedrijf van Henk en Jan-

nie Boenink, Velswijkweg 5. Ieder kan deze veelzijdige kerststal bezoeken. Vrijdag 23 de-

cember tussen 18.30 en 21.00 uur en op Tweede Kerstdag tussen 13.30 en 17.00 uur. Men 

kan dan de korte route lopen langs onder andere het ingerichte dorp uit Jezus tijd, de kerst-

stal en een bezinningsplek. Ook het melkveebedrijf kan in alle rust worden bekeken. Een be-

langrijk onderdeel van de kerststal is de muziek, die de sfeer van Kerstmis mag versterken, 

zo mogelijk met livemuziek of artiesten.  

Op het weiland tussen de boerderij en de Velswijkweg zijn de voorbereidingen al zichtbaar, 

allerlei bouwsels die straks fungeren in het kerstverhaal.  

Henk en Jannie Boenink willen er ook een zekere diepgang aan geven. Ze willen gewoon wat 

moois voor de mensen doen, hen laten genieten van de kerstsfeer. Henk zegt hierover: “Kerst 

is bezinning, is meer dan de commerciële saus die er al te vaak overheen wordt gegoten. Ik 

hoop dat de mensen in de kerststal een bezinningsmoment krijgen. Je even bewust zijn van 

de onnodige haast en dwang die je als moderne mens ervaart of krijgt opgelegd. Zoek naar je 

eigen bewustzijn, wat wil je betekenen voor de anderen. Een vraag die wij proberen te beant-

woorden met het inrichten van de levende kerststal.” Het is een belevenis deze bijzondere 

kerststal te bezoeken, voor jong en oud, alleen of met het gezin. Een bezoek eraan is gratis. 

Een gift is welkom. 

 

 


