
Agenda: opening, notulen, mededelingen en post, jaarverslag, 
financieel verslag, verslag kascommissie, verkiezingen kas-
commissie aftredend Bart van der Scheer, bestuursverkiezing 
aftredend Henny Grasmeijer (herkiesbaar) kandidaat Jaap van 
der Veen, pauze, automatische incasso, rondvraag, sluiting 
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Nieuwsbrief voor  Drouwenerveen en Bronnegerveen 

op 

17 oktober 2006 
in  

dorpshuis Het Vertier 
aanvang 20:00 uur 

♦ 17 oktober 2006 

Jaarvergadering  
♦ 16 december 2006 

Kerstmarkt  
♦ 4 februari 2007 

Speurtocht 
♦ 1e Paasdag 2007 

Neutischieten 
♦ Elke zondagmiddag 

Borrel & patatmid-

dag 
vanaf 16:00 uur  

Het Leesvertier is 7 jaar geleden voor het eerst verschenen. Het nulnummer 
verscheen in maart 1999. Jaarlijks ontving u een aantal uitgaven in de bus. Door 
gebrek aan kopij en redactieleden is het helaas zo dat we de uitgave niet kun-
nen garanderen. Alleen bij speciale gelegenheden kan er zo nu en dan een num-
mer opduiken. 
Dit keer is het zo’n speciale gelegenheid. Lees daarom dit nummer in zijn ge-
heel uit! 
 
Omdat Het Leesvertier onregelmatig verschijnt kunt u een abonnement nemen 
op de e-mail versie, het is de bedoeling dat die vaker in uw postvak komt. Geef 
u op voor deze electronische editie: stuur een e-mail naar: 

leesvertier@drouwenerveen.com 

Heeft u kopij voor Het Leesvertier of heeft u interesse hebben in redactionele 
werkzaamheden, laat het dan weten via een e-mail. 

tje 

AGENDA 
dorpshuis  
Het Vertier 

voor de  

jaarvergadering 2006  
van de 

uitnodiging 



Kerstmarkt 
 

 
Op 16 december 2006 wordt er door de Belangenvereniging 
Drouwenerveen & Bronnegerveen een kerstmarkt georganiseerd in Dorps-
huis Het Vertier. 
 
Om deze kerstmarkt tot een succes te maken hebben we uw hulp nodig. 
 

♦ Kunt u mooi schilderen en wilt u deze schilderijen exposeren? 
♦ Maakt u mooie kerststukjes en wilt u deze verkopen? 
♦ Hebt u spulletjes op zolder liggen die u wilt verkopen? 
♦ Hebt u een eigen bedrijf waarvoor u reclame wilt maken? 
♦ Kunt u heerlijke koekjes bakken? 
♦ Maakt u mooie foto`s en wilt u die met anderen delen? 
♦ Hebt u een paard en wagen en wilt u, samen met de kerstman, te-
gen betaling ritjes door het dorp maken? 

♦ Bent u lid van een vereniging en wilt u op deze manier wat leden 
werven? 

♦ Wilt u een workshop geven? 
♦ Wilt u aandacht vragen voor een goed doel? 

 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, wij staan open voor ideeën of tips.  
 
Geef u op als standhouder op onze kerstmarkt. De stands zijn gratis en 
de opbrengst is voor u zelf. Er zullen diverse activiteiten georganiseerd 
worden en natuurlijk zal de kerstman niet ontbreken. 
 
Ook willen we dit jaar de huizen beoordelen op de mooiste kerstversie-
ring buiten. 
Uiteraard is er voor de winnaar een leuke prijs te winnen. 
 
Wij hopen op veel reactie`s . 
 
Opgave kan bij Janneke Sloots 0599-513493 of Laura Wals. 0599-238206 



Bestuursleden belangenvereniging: 

 
Voorzitter: Robin Ketelaars, Zuideind 9, Drouwenerveen, 512423 
Secretaris: Gerard Leerkens, Verbindingsweg 1, Drouwenerveen, 513460 
Penningmeester: Hennie Grasmeijer, Noorderstraat 38, D’veen, 512418 
Lid: Laura Wals, Zuideind 8, Drouwenerveen, 238206 
Lid: Janneke Sloots, Noorderstraat , Drouwenerveen, 513493 
Lid: Gerard van der Scheer, Dorpsstraat 7, Bronnegerveen, 512259 
Lid: Jaap van der Veen, Hoofdstraat 27, Drouwenerveen, 512765  

Geachte leden van de belangenvereniging, 
 
De afgelopen jaren werd de contributie altijd opgehaald door bestuurs-
leden van de belangenvereniging. Echter tijden veranderen en de be-
stuursleden hebben niet altijd genoeg tijd om deze ronde te maken, me-
de omdat niet iedereen altijd thuis is. 
 
Verder is de belangenvereniging geconfronteerd met kosten die gemaakt 
worden door de bank vanwege stortingskosten van het contant opgehaal-
de lidmaatschapsgeld. 
 
Om deze twee redenen en vanwege het gemak van de penningmeester 
heeft het bestuur ervoor gekozen de contributie te innen via een auto-
matische incasso. 
Wij vragen u daarom dan ook vriendelijk om onderstaande strook in te 
vullen. 
 
U kunt uw lidmaatschapsgeld ook zelf via een automatische overschrij-
ving overmaken. Contant betalen kan nu nog via inleveren van het geld 
bij een van de bestuursleden! 
 
met vriendelijke groet, 
het bestuur van de belangenvereniging 

Secretariaat: 
Verbindingsweg 1 
9525 TH  Drouwenerveen 
tel: 0599 513460 

Bankrekening: 32 11 14876 Rabo Gasselternijveen - KvK: 40047243— email: bdb@drouwenerveen.com 



Wat doet de belangenvereniging? 
♦ De Belangenvereniging behartigt de belangen van de inwoners van de dorpen 

Bronnegerveen en Drouwenerveen bij de gemeente Borger-Odoorn. 
♦ Wij ondersteunen inwoners bij activiteiten voor hun dorp. 
 

Hoe doen we dat? 
♦ Bij 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 aan-

gaan.  
♦ Door ons worden zelf activiteiten opgezet en initiatieven van anderen wor-

den door ons ondersteund. 
 

Wat doen we niet: 
Wij mengen ons niet in privé-zaken tussen bewoners onderling of naar instanties 
toe. 
 

Voorbeelden: 
♦ Neutischieten op 1e paasdag 
♦ Speurtocht in de winter 
♦ Inzetten voor de verkeersveiligheid (60km zone) 
♦ Maken van een dorpsagenda/omgevingsplan 
♦ Aandacht voor behoud van het dorpsgezicht 
♦ Opzetten van de wandelroute Drouwenerveen-Bronnegerveen 
♦ Dorpskrant 
 

Lidmaatschap 
♦ U kunt lid worden van de belangenvereniging voor slechts € 5,- per jaar. 
♦ Hiervoor kunt u de bijgaande machtiging invullen die wij in de maand no-

vember komen ophalen. U kunt deze ook inleveren op de jaarvergadering op 
17 oktober of bij de penningmeester. 

Secretariaat: 
Verbindingsweg 1 
9525 TH  Drouwenerveen 
tel: 0599 513460 

Bankrekening: 32 11 14876 Rabo Gasselternijveen - KvK: 40047243— email: bdb@drouwenerveen.com 



Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Belan-
genvereniging Drouwenerveen & Bronnegerveen om de contributie een maal 
per jaar van zijn/haar ondergenoemde (giro)rekening af te schrijven. 
 
Rekening nummer: ……………………………. 
 
Naam en voorletters:…………………………………………………………………….. 
 
Adres: …………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………… 
 
 
 
Handtekening: …………………………….          Datum:…………………….. 
 
Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft deze 30 kalen-
derdagen de tijd om het bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag te-
rug te laten storten. 


