
 

Neutieschieten. 
Op zondag 23 maart, 1ste paasdag, organiseert de Belangen-
vereniging weer neutieschieten. Een gezellige middag voor 
jong en oud. Het begint om 14:00 uur in het dorpshuis Het 
Vertier.  

Wij zien u dan graag. 

Paasvuur. 
Op 1ste paasdag om 20:00 uur is er weer het jaarlijkse paas-
vuur aan de Dorpsstraat 7 te Bronnegerveen. 

Heeft u nog takken of snoeihout dan kunt u deze op zaterdag 
22 maart vanaf 9:00 uur tot 16:00 uur brengen. De kosten hier-
voor bedragen € 2,50 voor een auto met aanhanger en € 5,00 
voor een tractor met aanhanger. 

10 jaar Het Vertier. 
Op 8 november 2008 bestaat Het Vertier 10 jaar. Dit feit gaan 
we vieren. Het plan is om voor de jeugd vanaf 6 jaar een work-
shop circus te gaan doen. Ze beginnen dan om 10:00 uur met 
oefenen. Tussen de middag eten we samen patat. Na het eten 
gaan we weer verder met oefenen tot 15:00 uur.  

‘s Avonds om 20:00 uur gaan de kinderen dan een circusvoor-
stelling geven in Het Vertier. 

Lijkt je dit leuk om te doen, geef je dan op bij Janneke Sloots 
(513493 of 06-13 86 79 47) of bij Luuk Krol (513144 of 06-22 
52 23 59). 

Na de circusvoorstelling is er muziek. Nader bericht volgt. 

 



Violenactie 
Op zaterdag 29 maart 2008 zal 
de peuterspeelzaal de Iepen-
kriekies te Drouwen weer de 
jaarlijkse violenactie houden in 
Drouwen, Drouwenerveen en 
Bronnegerveen.  

1 trede (met 10 violen) kost 
€ 3,00 en 2 treden violen kosten 
€ 5,00. 

De opbrengst van deze actie is 
bestemd voor de peuterspeel-
zaal. 

Namens de Iepenkriekies alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 

 
 
 
 

Het Leesvertier per Email. 
Wij houden u ook graag per email op de hoogte van het reilen 
en zeilen in Drouwenerveen en Bronnegerveen. U kunt zich 
aanmelden voor de elektronische Leesvertier op: 
http://www.drouwenerveen.com/nieuwsbrieven/ 
 

 

Bestuursleden Belangenvereniging: 
Voorzitter: André Verheul, Hoofdstraat 8. 513737. 
Penningmeester: Henny Grasmeijer, Noorderstraat 38. 512418 
Secretaris: Xavier van Unen, Hoofdstraat 31. 513126. 
Lid: Laura Wals, Zuideind 8. 238206. 
Lid: Jaap van der Veen, Hoofdstraat 27. 512765. 
Lid: Joline Drost: Zuideind 4. 234044. 



 
Secretariaat: 
Hoofdstraat 31 
9525 TD, Drouwenerveen 
0599 - 513126 

 

Wat doet de belangenvereniging? 
De Belangenvereniging behartigt de belangen van de 
inwoners van Drouwenerveen en Bronnegerveen. 

Wij ondersteunen inwoners bij activiteiten voor hun dorp. 

Hoe doen we dat? 
Bij de burgemeester en wethouders zijn wij gesprekspartner bij 
zaken die de dorpen betreffen, wij brengen daar de mening 
van de inwoners naar voren. 

Bij de overheid reageren wij zoveel mogelijk op de zaken die 
de dorpen aangaan. 

Door ons worden zelf activiteiten opgezet en initiatieven van 
anderen worden door ons onder-steund. 

Wat doen wij niet? 
Wij mengen ons niet in privé zaken tussen bewoners onderling 
of naar instanties toe. 

Een aantal punten die op dit moment spelen zijn het ver-
beteren van de verkeersveiligheid en het opknappen van de 
gevaarlijke bermen. 

Verder zijn wij aangesloten bij de Brede Overleggroep Kleine 
Dorpen (BOKD), die ons ondersteunt. 

Lidmaatschap. 

U kunt lid worden van de belangenvereniging voor € 5,00 per 
jaar.  



Activiteiten Agenda 2008 
Zondag 23 maart 14:00 uur: Neutieschieten in Het Vertier. 

Zondag 23 maart 20:00 uur: Paasvuur in Bronnegerveen. 

Woensdag 30 april 13:00 uur: Fietspuzzeltocht. Vertrek 
vanaf Het Vertier. 

Woensdag 30 april 20:00 uur: Bingo in Het Vertier. 

Dinsdag 28 oktober 20:00 uur: Algemene ledenvergadering 
van de Belangenvereniging Drouwenerveen & Bronnegerveen 
in Het Vertier. 

Zaterdag 8 november: 10 jaar Het Vertier. Feest! 

Elke zondagmiddag, van 16:00 tot 20:00 uur, borrel en 
patatmiddag in Het Vertier. Gezellig voor iedereen! 

Elke 2e maandagmiddag, van 14:00 tot 16:00 uur, ouderen 
soos in Het Vertier.  
Contactpersoon: Betsy Veldman, 512285. 

Elke maandagavond, van 18:45 tot 19:45 uur, aerobics in Het 
Vertier.  
Contactpersoon: Grietje Pepping, 512871.  

Elke 2e dinsdagavond, van 19:30 tot 21:30 uur, zusterkring in 
Het Vertier.  
Contactpersoon: Henny Grasmeijer, 512418. 

Elke 2e vrijdagavond, om 20:00 uur, klaverjassen in Het 
Vertier: 21 maart, 4 april, 18 april, 2 mei, 16 mei, 30 mei en 
13 juni, 5 september, 19 september, 3 oktober, 17 oktober, 
31 oktober, 14 november, 28 november en op 19 december is 
er het Kerstklaverjassen met extra prijzen. 
Contactpersoon: Jacob Wolf, 06 - 29 23 26 23. 

Als u uw verjaardag of een ander feest wilt vieren dan bent u 
welkom in Het Vertier. Vraag naar de mogelijkheden en de 
prijzen.  
Contactpersoon: Luuk Krol, 513144. 


