
Het Drouwenerzand: een prachtig natuurgebied! 

Dorpskrant 
De dorpen Drouwen, Bronneger en 
Bronnegerveen hebben een eigen Dorpskrant. 
Deze verschijnt maandelijks met uitzondering 
van de maanden juli en augustus en bevat, 
naast interessante artikelen over bijvoorbeeld 
de omgeving en historie van onze dorpen, alle 
nieuwtjes en aankondigingen van de 
verschillende verenigingen. Voor € 5,= per jaar 
krijgt u een jaar lang de Dorpskrant 
thuisbezorgd. Aanmelden kan via e-mail: 

dorpskrant@ziggo.nl 

Overige voorzieningen 
In Drouwen bevindt zich aan de Schoolstraat de 
basisschool, O.B.S. De Ekkelhof. U bent altijd 
welkom op de school en voor informatie en een 
kennismaking 

www.obs-ekkelhof.nl 

www.stichtingpeuterwerk.nl 

 

 

 

  Verenigingen 
In de drie dorpen zijn nog diverse andere 
verenigingen actief: 

• IJsvereniging “De Hondsrug” 
    Lidmaatschap gezin: € 7,50 
    Lidmaatschap eenpersoons: € 4,= 

• Toneelvereniging “De Vriendenkring” 
• Vrouwen van Nu 
• Jeu de boules vereniging 
• Video en filmclub Close Up 
• Dames sportclub “Beter bewegen” 
• Klaverjasclub 
• Tafeltennisvereniging Itass-DBC 
• Omnipaardensportvereniging 'De 

Hondsrug'/Manege te Bronneger 
• Buurtvereniging Tiekamp 
• Stichting Speeltuin Tiekamp 
• Biljartclub "De Keu" 
• Biljartclub "De nieuwe keu" 
• Schuttersvereniging " 't Mikpunt" 

Meer informatie over de activiteiten van deze 
verenigingen en hoe u lid kunt worden/bij kunt 
dragen vindt u op onze website: 

www.dorpsbelangen-dbb.nl 

Daarnaast zijn er in de naburige dorpen en 
plaatsen diverse andere (sport)verenigingen 
actief. Kijk voor meer informatie in de 
gemeentegids van de gemeente Borger-Odoorn. 
Deze wordt jaarlijks door de gemeente verspreid 
onder alle inwoners en is daarnaast digitaal in te 
zien op: 

http://www.borger-odoorn.smartmap.nl/ 
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Welkom 

Nieuw in het dorp… 
Onlangs bent u in één van onze drie dorpen 
komen wonen. Namens alle inwoners heet de 
vereniging Dorpsbelangen Drouwen, 
Bronneger en Bronnegerveen u van harte 
welkom! Wij hopen dat u een plezierige tijd in 
deze prachtige woonomgeving tegemoet gaat. 
Om u bij de kennismaking met onze 
dorpsgemeenschap een beetje op weg te helpen  
hebben wij deze welkomstfolder samengesteld. 

Dorpsbelangen 
Onze drie dorpen vormen, met in totaal ruim 
650 inwoners,  binnen de gemeente Borger-
Odoorn (ca. 26.000 inwoners) een kleine 
leefgemeenschap. Om te zorgen dat de 
belangen van onze drie dorpen niet in de 
verdrukking komen inventariseert 
Dorpsbelangen wensen vanuit de inwoners en 
bepleit deze bij de gemeente en andere 
instanties. 

Daarnaast organiseert Dorpsbelangen 
regelmatig activiteiten om de saamhorigheid 
tussen alle inwoners te vergroten. 

  
Dorpshuis 
In Drouwen staat, aan de Schoolstraat, het 
dorpshuis ‘Meester Hekmanhoes’ als centrale 
ontmoetingsplaats. Het dorpshuis werd in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw geheel door 
vrijwilligers gebouwd en is in de periode 2013 
t/m 2018 – wederom door vrijwilligers – 
volledig gerenoveerd. Veel van de in de drie 
dorpen georganiseerde activiteiten vinden hier 
plaats. Ook gebruiken enkele sportverenigingen 

“Wij hopen dat u een 
plezierige tijd in deze 
prachtige woonomgeving 
tegemoet gaat.” 

de hier aanwezige sportzaal als thuisbasis. 
Regelmatig vinden er toneel- en 
muziekvoorstellingen plaats. Het Dorpshuis 
wordt beheerd en draaiende gehouden door 
een onafhankelijke stichting bestaande uit 
vrijwilligers. 

 

  Wie zijn wij 

Over ons 

Dorpsbelangen Drouwen, Bronneger en 
Bronnegerveen heeft tot doel het bevorderen 
en beschermen van de leefbaarheid in de drie 
dorpen en het behartigen -in de ruimste zin 
van het woord- van de welzijnsbelangen van 
de bevolking alsmede het bevorderen en 
versterken van de communicatie tussen de 
inwoners onderling. 
 
Lidmaatschap kost slechts € 5,= per 
huishouden per jaar. U kunt zich aanmelden 
via e-mail:  

dorpsbelangen-dbb@live.nl 

of door één van de bestuursleden rechtstreeks 
te benaderen. 

Er bestaat ook een Facebook pagina. Deze kunt 
u vinden op  Facebook Dorpsbelangen 
Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen (DBB). 

Bezoek ook de website voor actualiteiten. De 
webpagina is: www.dorpsbelangen-dbb.nl 
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