
 

Toneel Vereniging Volhouden. 
Ook dit seizoen geeft toneelvereniging Volhouden weer de jaarlijkse 
legendarische uitvoering. Dit maal voeren wij het stuk “Het is 
Beloofd” uit van J. Hemmink-Kamp. Wederom een komisch Drents 
platteland stuk. 

Donderdag 26 februari is er een voorstelling speciaal voor de 
ouderen. Zaterdag 28 februari is de hoofd voorstelling voor heel 
Drouwenerveen en Bronnegerveen, goed voor een gezellig avondje 
uit! 

WANTED: Jonge acteurs en actrices! 
Toneelvereniging Volhouden begint dit jaar voor het eerst met Jeugd 
Toneel. Ben jij tussen de 12 en 18 jaar oud en wil je wel eens 
acteren of achter de coulissen iets doen, kom dan op woensdag 22 
oktober om 19:00 uur langs in Het Vertier om je aan te melden en 
voor meer info. 

10 jaar Het Vertier -  GRATIS PATAT! 
Op 8 november 2008 bestaat Het Vertier 10 jaar. Helaas gaat er 
door een gebrek aan belangstelling het eerder aangekondigde feest 
niet door. In plaats daarvoor krijgt elke inwoner van Drouwenerveen 
krijgt een waardebon in de brievenbus voor gratis patat voor 4 
personen. Het Vertier is elke zondag geopend voor patat en snacks 
van rond de euro vanaf 17:00 uur.   LET OP UW BRIEVENBUS! 

Kerstmarkt. 
Wegens gebrek aan standhouders is er geen kerstmarkt dit jaar. 

Peuterspeelzaal De Iepenkriekies Drouwen 
Kledingactie. 
Op 29 oktober a.s. zal de peuterspeelzaal in samenwerking met 
Stichting Alitex weer een kledinginzamelingsactie houden. Een week 
voor de actie worden lege zakken voor kleding en schoenen die u 
wilt afstaan bij u in de bus gedaan. Op woensdag 29 oktober wordt 



de kleding ‘s ochtends vanaf 9 uur opgehaald, u kunt de gevulde 
zakken aan de straat zetten. Een gedeelte van de opbrengst is 
bestemd voor de peuterspeelzaal en ook het Liliane Fonds wordt 
met deze actie gesteund. 

Namens bestuur, leidsters, ouders en peuters alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage! 

Open dag KKW kinderkleding te Drouwenerveen 
Vrijdag 24 oktober wordt voor de tweede keer dit seizoen een open 
dag gehouden bij KKW kinderkleding. Een goede gelegenheid om 
de kledingkast van de kinderen aan te vullen met leuke kleding voor 
de komende herfst en winter.  

De verkoop van kinderkleding vindt bij KKW (KinderKledingWinkel) 
over het algemeen plaats op internet via www.kkw-kinderkleding.nl, 
maar tijdens de open dag kan iedereen geheel vrijblijvend 
binnenlopen om de kleding te bekijken en eventueel ook te passen. 
Voor wie niet kan komen tijdens de open dag is er de mogelijkheid 
een afspraak te maken voor een ander tijdstip. 

Wat u kunt verwachten is een uitgebreid aanbod outlet kinderkleding 
van bekende merken, zoals Mc Gregor, Another World, Vingino en 
vele anderen. Van het merk VinRose wordt naast outlet ook de 
nieuwste wintercollectie verkocht. De outlet bestaat voornamelijk uit 
modellen van vorig jaar, waardoor de kleding nog prima in het 
huidige straatbeeld past. Dit alles wordt aangeboden met een 
korting tot maar liefst 80%. 

U bent van harte welkom op vrijdag 24 oktober van 10.00 – 21.00 
uur bij KKW kinderkleding, Zuideind 7, Drouwenerveen. De koffie 
staat klaar!  

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/ 
 

 

 



Secretariaat: 
Hoofdstraat 31 
9525 TD, Drouwenerveen 
0599 - 513126 

Algemene Ledenvergadering 2008 
Op dinsdag 28 oktober is er de algemene ledenvergadering van de 
belangenvereniging 2008. De vergadering begint om 20:00 uur in 
het dorpshuis Het Vertier. 

We zijn dringend op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden, waar bij we 
bij voorkeur minstens één persoon uit Bronnegerveen nodig hebben. 
U kunt zich op de vergadering hiervoor aanmelden. Laura Wals is 
aftredend bestuurslid. 

De agenda is als volgt: 
1. Opening. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Jaarverslag. 

4. Verslag kascommissie. 

5. Verslag penningmeester. 

6. Verkiezing kascommissie. 

7. Bestuursverkiezing aftredend Laura Wals. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

Contributie. 
Het lidmaatschap van de Belangenvereniging kost € 5,00 per jaar. 
Ongeveer half januari 2009 zullen de automatische incasso’s weer 
de deur uit gaan. Voor de leden die nog niet per automatische 
incasso betalen zullen wij omstreeks deze tijd bij u langs komen om 
de contributie per kas te innen. 

Bestuursleden Belangenvereniging: 

Voorzitter: Henny Grasmeijer, Noorderstraat 38. 512418. 
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. Activiteiten 



Agenda 2008 / 2009 
Dinsdag 28 oktober 20:00 uur: Algemene ledenvergadering van de 
Belangenvereniging Drouwenerveen & Bronnegerveen in Het 
Vertier. 

Zaterdag 31 januari 19:30 uur: Speurtocht! Verzamelen bij Het 
Vertier. Met koffie en koek. € 3,50 per persoon. Na afloop snert met 
spek & roggebrood. 

Donderdag 26 februari 19:30 uur: Toneel uitvoering van Toneel-
vereniging Volhouden voor de ouderen. “Het is Beloofd.” 

Zaterdag 28 februari 20:00 uur: Toneel uitvoering van Toneel-
vereniging Volhouden. “Het is Beloofd.” 

Zondag 12 april 14:00 uur: Neutie schieten in Het Vertier. Altijd 
gezellig! 

Zondag 12 april 20:00 uur: Paasvuur in Bronnegerveen. Gezellig 
voor jong en oud. 

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

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

Elke maandag avond, van 18:45 tot 19:45 uur, aerobics in Het 
Vertier.  
Contactpersoon: Lies Wolf, 512809.  

Elke 2e dinsdag avond, van 19:30 tot 21:30 uur, zusterkring in Het 
Vertier. Op 16 dinsdag december is er Kerstviering. 
Belangstellenden zijn welkom. 
Contactpersoon: Henny Grasmeijer, 512418. 

Elke 2e vrijdag avond, om 20:00 uur, klaverjassen in Het Vertier: 
17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november en op 
19 december is er het Kerstklaverjassen met extra prijzen. De data 
voor 2009 zijn: 9 januari, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 
20 maart, 3 april, 17 april, 1 mei, 15 mei, 29 mei en 12 juni. 
Contactpersoon: Jacob Wolf, 06 - 29 23 26 23. 

 


