
 

HET LEESVERTIER 

NOVEMBER 2015 

……Nieuws  van  en  voor  de  dorpen  Drouwenerveen & Bronnegerveen………... 
Adres: Belangenvereniging Drouwenerveen en Bronnegerveen. Zuideind 11 9525 TJ. Drouwenerveen.                
E-mail info@tiliahoeve.nl 

 

Het Leesvertier is een uitgave van de Belangenvereniging Drouwenerveen en Bronnegerveen. Kopij voor het 
Leesvertier kunt u zenden aan het adres van het secretariaat van de Belangenvereniging. Bij voorkeur digitaal en  
foto’s los verzenden. 

  

IJsvereniging “NOOITGEDACHT”.  

 
We zijn weer druk bezig met het ophalen van de contributie 
voor het nieuwe seizoen. 
Ook zijn we zaterdag 31 oktober bezig geweest met een 
aantal vrijwilligers om de baan netjes te maken. Het meeste 
gras is wel door de schapen opgegeten maar hier en daar 
moest nog wat gemaaid worden met de bosmaaier. De baan 
ligt er nu weer netjes bij.  Als het mee zit komt in midden van 
november het water op de baan. En dan is het hopen op 
een mooie winter met veel ijs.         
 

De ledenvergadering is gepland op woensdag 2 december 2015   
om 20.00 uur in dorpshuis “Het Vertier”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        !!!!!  Oud papier !!!!! 
 

Basisschool “De Ekkelhof “ heeft voor het oud papier ophalen 
een nieuw contract afgesloten en wel met het bedrijf Virol. 
Omdat bleek dat het oud papier niet in een halve vrachtwagen 
paste, zoals eerder wel het geval was, rijdt Virol nu met een lege auto. Hierdoor wordt het 
papier ook eerder opgehaald.   
 

Ze  beginnen  nu om  8.00  de  route te rijden.   
 

!!!!!!    Dit  gaat  vanaf  aankomende  zaterdag 7 november 2015 in.   !!!!! 
 
We blijven verder wel op de eerste zaterdag van de maand het oud papier op halen. 
  
Alvast bedankt, de oud papier commissie “De Ekkelhof ”. 

 

 

 



 

 

 

Toneelvereniging Volhouden. 
 

De toneelspelers van toneelvereniging Volhouden zijn al weer begonnen met het repeteren van 
hun nieuwe toneelstuk. 
Dit keer hebben ze het stuk ‘Handelsonderneming Hoebels’ uitgekozen. 
Het stuk wordt over het algemeen in het dialect gespeeld. 
Het verhaal gaat over Johan Hoebels en zijn vrouw Leentje. Zij hebben een winkeltje in 
tweedehands kleren en andere spullen. Met de komst van Bertus, de nieuwe liefde van dochter 
Joppie, verandert er het één en ander. Het bedrijf wordt uitgebreid met een pension en 
kamerverhuur. De manier waarop dit gaat, is heel bijzonder! 

 

Op vrijdagavond 19 en zaterdagavond 20 februari 2016 zijn de 
uitvoeringen om 20.00 uur in Dorpshuis “Het Vertier”. 

 
Dus schrijft u dat alvast in de agenda! 

 

 

 

 

 
 

De cast van 2015. 

 

 

 

 



JEUGD Drouwenerveen / Bronnegerveen 
 

 

 

 

 
De laatste jaren is het aantal kinderen in Drouwenerveen en Bronnegerveen flink 

toegenomen. Het lijkt ons leuk om voor deze kinderen een aantal gezellige 
activiteiten te organiseren. Met een aantal moeders gaan we dit opzetten. Er zal 

een aantal keren in het jaar een activiteit georganiseerd  worden voor alle 
kinderen. 

 

We beginnen op 5 december ! 

In dorpshuis het Vertier 

Van 10.00-12.00 

 
Misschien vinden Sinterklaas en Zwarte Piet dit wel zo leuk, dat ze ook nog even 
een kijkje komen nemen!! Er staan voor de kinderen lekkernijen klaar. En er zullen 
gezamenlijk leuke 
activiteiten gedaan 
worden.  
Het is een vrije inloop, 
dus alle kinderen 
mogen komen. Dus 
hebt u onverwacht uw 
kleinkind of 
neefje/nichtje op visite, 
ook dan bent u van 
harte welkom.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Indien u al zeker weet dat uw kind komt, wilt u dit doorgeven op onderstaand 

e-mailadres? Graag onder vermelding van naam, leeftijd en een klein verhaaltje 
over wat uw kind leuk vindt of heeft meegemaakt. 

jeugddrouwenerveen@gmail.com 
 

Door sponsoring van een aantal bedrijven in Drouwenerveen, Bronnegerveen en 
omstreken kunnen alle kinderen gratis deelnemen.  
Na afloop krijgen de kinderen een presentje mee. 

Het is mogelijk om tijdens deze activiteit een vrijwillige bijdrage te geven. 
  
 
 

 

 

 
 

 

Nogmaals: het is een vrije inloop, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor alle 
volwassenen. Dus kom gewoon gezellig binnen!  Ook al is het maar voor vijf 
minuten, kom gewoon even de sfeer proeven. Met zijn allen maken we er iets 
gezelligs van. 
 
Wilt u ook helpen tijdens één van deze activiteiten dan kunt u zich aanmelden via 

hetzelfde emailadres. 
E-mailadres: jeugddrouwenerveen@gmail.com 

Of adres: Hoofdstraat 29a/ 0599-513005 (Ingrid Krol) 
 
Met vriendelijke groet, 
Ingrid Krol, Mirjam Kruit, Heidy Ingram 
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Bezoek van B&W aan Drouwenerveen 
 

Op maandag 18 mei jl. hebben we bezoek gehad van het College van B&W van de Gemeente 
Borger-Odoorn, samen met een aantal gemeenteraadsleden en ambtenaren van de gemeente. 
De plek van samenkomst was in dorpshuis “Het Vertier” 
 
Vanaf 17:00 uur hebben we, als Belangenvereniging, de bezoekers door middel van een 
PowerPoint presentatie een indruk gegeven van het dorp Drouwenerveen. We hebben de 
mooie zaken van het dorp gepresenteerd, maar ook zaken waar we ons als Belangenvereniging 
zorgen over maken. 
Onderwerpen die o.a. ter sprake kwamen waren: 
* De straatverlichting  
* De verkeersveiligheid rondom een aantal kruisingen / splitsingen van wegen. 
* De maximum snelheid in ons dorp. 
* De bermen aan het Zuideind. 
 
Na de presentatie hebben we een kleine wandeling gemaakt om een aantal van deze situaties 
in het dorp te bekijken.  
Zowel het bestuur van de belangenvereniging als het College was we verheugd over de grote 
opkomst na het officiële gedeelte. Het was een ontspannende bijeenkomst waarbij onder het 
genot van een hapje en een drankje kon worden gesproken met wethouders, 
gemeenteraadsleden en ambtenaren.  
 
Rond 21:30 uur was de bijeenkomst ten einde en konden we terugkijken op een geslaagde 
ontmoeting met de bestuurders van de gemeente. Ook de vrijwilligers van Het Vertier hebben 
door hun goede verzorging hier een groot aandeel in gehad.  
Afgesproken werd dat er vervolgafspraken zouden komen om onze zorgen over bepaalde 
situaties verder te bepraten om voor het dorp tot aanvaardbare oplossingen te komen. 
Ondertussen zijn we een aantal maanden verder en zijn er een aantal gesprekken gevoerd op 
het gemeentehuis in Exloo. 
 
Om te beginnen met de straatverlichting. Dit wordt meegenomen in het verlichtingsplan van 
de gemeente in 2016. Onze insteek  is om de verlichting te behouden en te verbeteren op de 
Verbindingsweg. 
 
Ook over de bermen, vooral op het Zuideind, is gesproken. Dit geeft vooral in het voor- en 
najaar gevaarlijke situaties doordat de bermen worden kapotgereden. Om het geheel langs de 
wegkant met grasklinkers te voorzien gaat veel geld kosten. Daarnaast staan de bomen dicht 
aan de weg wat de situatie bemoeilijkt. Afgesproken is hierover om samen met de gemeente 
een oplossing te zoeken en daarvoor een voorstel te doen aan de bevolking. 
 
Een ander punt van gesprek is de verkeerssituatie in het dorp. De maximum toegestane 
snelheid in het dorp bedraagt 80 km. De oorsprong hiervan is dat Drouwenerveen een 
doorgaande weg is tussen Gasselternijveen en Buinerveen zonder bebouwde kom. 
  
Als dorpsbelangen hebben we aangegeven dat we géén drempels of wegversmallingen willen. 
De afgelopen maanden zijn er door de gemeente metingen in het dorp verricht omtrent de 
snelheid van het verkeer. Momenteel wordt er nog gemeten aan het Zuideind.  
Afgesproken is met de beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer en de gebiedscoördinator om 
een voorstel te maken hoe we de snelheid kunnen  verminderen. Het voorstel wordt daarna aan 
de bevolking van het dorp voorgelegd om hierop te kunnen reageren. Wanneer het plan door 
zowel gemeente als bevolking akkoord is bevonden kan het worden voorgelegd aan het college 
en de gemeenteraad. Bij acceptatie zal er dan, in de komende jaren, geld voor beschikbaar 
moeten komen.  
 



 

Dorpshuis “Het Vertier” te Drouwenerveen. 
 

 

 

Wat is er allemaal te doen in “Het Vertier”. 
Maandagmiddag : Bejaardensoos (om de week).  
Maandagavond : Repetitie Toneel.  
Dinsdagavond : Zusterkring 1 keer per maand.  
Donderdagavond : Tafeltennis training / wedstrijd jeugd en senioren.  
Vrijdagavond  : Biljarten (op de even weken).  
Vrijdagavond  : Darten (op oneven weken).  
Zondagmiddag  : Bar en keuken open vanaf 16.00 tot 20.00 uur  

             Voor o.a. een drankje, patat en snacks.  
 

Jaarlijks terugkomende festiviteiten in of om “Het Vertier”. 
 NL DOET.  Dit word georganiseerd door Dorpshuis “Het Vertier”. 

 Toneeluitvoering door toneelvereniging “Volhouden”. 

 Met Pasen:  neutie schiet’n. Dit word georganiseerd door Belangenvereniging 
Drouwenerveen / Bronnegerveen. 

 Op de koningsdag: ‘s middags fietspuzzeltocht en ‘s avonds Bingo. 

 Nationale burendag BRUNCH dit wordt door alle verenigingen van ons dorp 
georganiseerd. 

U kunt altijd contact opnemen met Albert Pepping (tel. 06-12307927) voor overige activiteiten 
die te organiseren zijn in ons mooie dorpshuis “Het Vertier”. 
 

Wist u dat:  
 

 Het dorpshuis geheel gerund wordt door vrijwilligers !!!  
 

 Wij altijd van onze gasten (ook uit andere dorpen en van andere verenigingen)         
complimenten krijgen over ons dorpshuis.  
 

 Dit te danken is aan de 25 vrijwilligers.  
 

 Wij nog op zoek zijn naar vrijwilligers voor o.a. bardienst, keukendienst en het schoonmaken.  
 

 U zich hiervoor kunt aanmelden bij Albert Pepping Tel. 06-12307927 
 

 Des te meer vrijwilligers de handen uit de mouwen steken, des te minder vaak je aan de 
beurt bent. 
 


