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Voorwoord 

Het Bogdike-jaar 2019 is bijna ten einde en het is weer tijd om terug te kijken. 

2019 was voor Bogdike een heel goed jaar. Mede door het vrijwel steeds prachtige weer 

werden de evenementen goed bezocht. Incidenten deden zich niet voor gedurende het hele 

seizoen. De samenwerking met de SKV (Tribute) en De Romein (Streektoaldag) werden 

voortgezet, en samen met de Nedmag en de Rabobank organiseerden we de 

kinderevenementen, Sprookjesag en Living Statues.   

Onze inzet wordt breed gedragen en bijzonder gewaardeerd. Bezoekers van alle leeftijden 

komen op Bogdike-dagen naar het Veendammer centrum. De beleving is dat er altijd wel 

iets te doen is . En als we naar de evenementenkalender kijken, is dat ook nog zo! Bijna alle 

zaterdagen in mei t/m september bruist Veendam. 

Bogdike probeert met haar evenementen het centrum aantrekkelijker te maken, maar het 

blijft erg jammer dat verreweg het grootste deel van de Veendammer winkeliers nooit 

inhaakt bij de evenementen die Bogdike organiseert. Hier ligt nog een groot terrein braak. 

In samenwerking met Albert Boddema van Muziekhuis Leo Music & Audio uit Stadskanaal 

(verzorgd ons geluid) is er gewerkt aan het verder professionaliseren van het geluid op het 

Museumplein. Dit bracht wel meer kosten met zich mee.    

Op 25 augustus 2018 hebben we het Bogdike-tribute festival georganiseerd. Tijdens de 

uitvoering daarvan bleek, dat we met geen mogelijkheid konden voldoen aan de maximale 

geluidsdruk-normen, die een geïntegreerd onderdeel zijn van de vergunningsvoorwaarden van 

de gemeente Veendam. Dat zou betekenen, dat we naast Night of the Guitars, niet nog wat meer 

grotere evenementen op het Museumplein konden organiseren; laat staan evenementen voor 

jongeren, die een noch grotere geluidsbelasting met zich meebrengen.  

We zijn toen in overleg gegaan met stakeholders en we hebben metingen laten verrichten door 

een daarin gespecialiseerde onderneming. Vervolgens zijn we gaan experimenteren en hebben 

de gemeente gedetailleerd over deze experimenten geïnformeerd. Deze gezamenlijke 

benadering heeft ertoe geleid dat wij middels array en bass-array systemen in staat zijn om het 

geluid goed te richten op de plek waar de bezoekers staan terwijl tegelijkertijd de belasting van 

de gevels van bewoners - en daarmee het geluidsniveau in de woningen - op een aanvaardbaar 

niveau (norm gemeente Veendam) kan worden gehouden.  

 

Die techniek passen we inmiddels toe tijdens nagenoeg al onze grotere evenementen. Wel blijkt 

dat deze techniek aanzienlijk duurder is dan de oude techniek. Die onvermijdelijke 

kostenverhoging is in de begroting van 2020 geïntegreerd. 

 

Daarnaast en daarenboven zijn de afgelopen jaren de kosten voor het organiseren van ons 
type evenementen dramatisch gestegen. Waarschijnlijk een gevolg van de economische 
opleving van de afgelopen jaren. De bijdragen van de overheid en sponsoren zijn in die jaren 
niet verhoogd en dat maakt dat het steeds moeilijker wordt de eindjes aan elkaar te knopen.  
 

Bijka Scholtens 

Secretariaat 

 

 



Bestuur en vrijwilligers  

In 2019 kreeg het Bogdike bestuur een wijziging. Bestuurslid Huub Heres gaf aan liever 

vrijwilliger te zijn, en zijn wij verheugd dat Ginet Venema zijn plaats in wilde nemen. Ginet is 

gespecialiseerd in PR en Communicatie en neemt dit over van Bijka Scholtens. 

 

Het bestuur bestaat uit:   

Bert Bos - voorzitter 

Bijka Scholtens – secretariaat en FoB 

Edwin Edens – penningmeester 

Ginet Venema – PR  

Jan Ubels – lid 

Bogdike heeft op dit moment, inclusief bestuur, 18 vrijwilligers: 

Bart Kruizinga 

Bert Minke 

Everhard Sprik 

Gerard Doeve 

Henk Koning 

Huub Heres 

Paul Visscher 

Reinie Smalbil 

Siena Koning 

Wietske Trausel 

Willem de Vries 

Wim Sterkenburg 

Albert Boddema 

 

Een deel van de vrijwilligers is actief in de diverse werkgroepen. Zij bedenken, in overleg met 

het bestuur, hoe een evenement ingevuld wordt.  

Een ander deel is actief op de dag zelf met op- en afbouw, en toezicht houden op een goede 

verloop van de verschillende evenementen.  

 

Daarnaast werken wij nauw samen met allerlei bedrijven, instanties, instellingen en 

organisaties. Een overzicht vind u aan het eind van dit jaarverslag. 

 

 



Night of the Guitars op zaterdag 5 januari 2019 

De jaarlijkse binneneditie van de Night of the Guitars vond deze keer plaats op zaterdag  

5 januari Zoals gebruikelijk was dit in Brouwhotel  Parkzicht. Een stampvolle zaal kon 

genieten van 30, door de muzikanten zelf uitgezochte popsongs. Uiteraard werd deze avond 

ook weer benut om elkaar uitbundig een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Erwin de Vries 

trad op als special guest en vertolkte samen met de NOTG-band 2 nummers.  

 

 

 

 

Bogdike Toeterrit op zaterdag 27 april 2019 

Traditiegetrouw op Koningsdag stond de Toeterrit op het programma. De 27e keer en qua 

organisatie de 2e voor Stichting Bogdike. Het weer viel tegen, het was koud en nat. Bogdike 

rekende daarom niet op veel animo maar niets bleek minder waar. De die-hard motorrijders 

lieten zich niet weerhouden en reden op hun oldtimer motoren een mooie rit (100 km) door 

de kop van Drenthe met onderweg een aantal leuke stops met koffie, soep en bezichtiging 

van de Motorschuur in Gasseltenijveenschemond.  

 

 



Bog around the World op zaterdag 25 mei 2019 

Voor de tweede keer werd Bog around the World georganiseerd. Doelstelling is om muziek 

uit alle werelddelen te laten horen op verschillende podia in het centrum van Veendam. 

Helaas ondervonden wij hinder van de werkzaamheden op het Veenlustplein, daarom 

weken we uit naar een podium bij Cafe De Toeter en op het Museumplein. En daar 

ondervonden we weer ‘hinder’ van de autorally Veendam Leer Veendam. In 2020 gaan we 

weer terug naar het oorspronkelijk concept, nl. Bog around op en bij de terrassen in het 

Veendammer centrum.  

 

 

Bog & Rhythm and Blues op zaterdag 1 juni 2019 
Dit jaar werd besloten om niet alleen blues op het podium te brengen maar ook 

aanverwante muziek. Dit leverde een zeer gevarieerd programma op die door velen werd 

gewaardeerd. Dit evenement brengt echter nog steeds niet het aantal bezoekers waarop 

wordt gehoopt, en daarom leggen we deze in 2020 wederom onder de loep. Gekeken wordt 

of we met dit evenement ook naar de terrassen kunnen met ’s avonds een afsluiting op een 

centrale plek. 

 



Sprookjesdag op zaterdag 6 juli 2019 

Het is intussen al een traditie dat Bogdike, in samenwerking met Hoi Pippeloi, de Bibliotheek 

en Summerfun, een Sprookjesdag organiseert voor de kinderen. Dit jaar dankzij een 

financiële bijdrage van de Nedmag.  

Op 6 juli stroomde, na een kletsnatte start het centrum om 15 uur toch nog vol. Honderden 

prachtig verkleedde kinderen (samen met ouders en grootouders) genoten van allerlei 

attracties. Uiteraard waren de goochelaars Hilbert Geerlings en Goochelaar Jan ook weer 

van de partij. Deze 2 goochelaars staan afwisselend op de Promenade (DA drogist) en 

trekken veel enthousiaste kijkers.  

De dame die was ingehuurd om sprookjesfiguren met ballonnen te modelleren heeft 

“slechts” 1 ronde kunnen maken, zoveel belangstelling moest ze verwerken.  

Ook de andere acts en de activiteiten hadden over belangstelling niet te klagen.  

 

 



Bog & Roll op zaterdag 13 juli 2019 

Bog & Roll; nog steeds ons meest veelzijdige en succesvolste evenement. Er was een 

prachtig programma samengesteld van drie top rock and roll bands, een DJ, een rock and roll 

markt, ruim 20 oldtimer auto´s en caravans, ouderwetse Puch brommers en twee 

dansgroepen die voortdurend demonstraties rock and roll dansen gaven. Het weer was 

prachtig, de publieke opkomst was groot en de bands oogstten alle drie veel succes. Dankzij 

Appie Weij van Hotel Parkzicht, die gratis 2 hotelkamers beschikbaar had gesteld, kon er 

weer een Engelse band naar Veendam worden gehaald. Het publiek was laaiend enthousiast 

en ook bij dit evenement was, net als bij de Sprookjesdag, meer publiek dan in voorgaande 

jaren.  

De afterparty in Dorpshuis De Wending ging nog tot in de kleine uurtjes door. 

Voor de zondag stond Bog & Ride op het programma. Een toertocht voor oldtimerauto’s 

door onze provincie met start op het Museumpein.   

 

 

 

 



Night of the Guitars op zaterdag 20 juli 2019 

Op de eerste zaterdag van de bouwvak was het weer fantastisch en dat zorgde ervoor dat 

het bijzonder gezellig en druk was op het Museumplein.  

Helaas ging de NightHunt (talentenjacht waar de beste jonge gitarist wordt gekozen) niet 

door. Er waren te weinig aanmeldingen. Bogdike faciliteert dit evenement dat wordt 

georganiseerd door Albert Boddema van Muziekhuis Leo Music & Audio uit Stadskanaal. Er 

werd een vervangend optreden gevonden met de band Folkyah. Met hun muziek, 

rocknummers in een folk jasje, maakten zij er een geslaagde middag van.  

In 2020 staat de NightHunt gewoon weer op het programma. 

In de avonduren was het de beurt aan de 20 muzikanten die de kern vormen van de Night of 

the Guitars. Men leverde weer ouderwets vakwerk af en het publiek bleef dan ook tot het 

allerlaatste nummer op het plein.  

Iedere eerste zaterdag van juli staat altijd de NOTG gepland. We moesten nu schuiven 

omdat de opera Veendammer Wind geprogrammeerd stond. De communicatie had beter 

gekund, want achteraf bleek dat er op de eerste zaterdag in juli geen operavoorstelling was. 

Parkstadveendam.nl zond de show ‘s avonds op allerlei kanalen (SKV, YouTube en Facebook) 

live uit.   

 

 

 



Living Statues op zaterdag 24 augustus 2019 

Dankzij een financiële bijdrage van de Rabobank konden we dit jaar weer 16 standbeelden 

naar het centrum halen.    

Jong en oud vergaapten zich aan de beelden, die soms muisstil stonden en een ander 

moment anticipeerden op het publiek.  

Ook Ronald Niemeijer van Expeditie Grunnen kwam naar de beelden kijken. 

Het weer was meer dan prima, het was snikheet. Gelukkig smolten de beelden niet en het 

publiek was dik tevreden.  

Dit evenement moet niet jaarlijks gehouden worden. Zo eens in de 3 of 4 jaar houdt het 

spannend en exclusief.  

 

 

 

 



SKV/Bogdike Tribute op 31 augustus 2019 

De samenwerking met Stichting Kabelnet Veendam werd in 2019 voortgezet. Gezamenlijk 

organiseerden wij op zaterdag 31 augustus het Tribute festival. Omdat de 

weersvoorspellingen van dien aard waren werd op vrijdagavond besloten om een deel van 

te tent niet te plaatsen.  

Een tent biedt natuurlijk mogelijkheden om te schuilen, maar is niet echt een sfeermaker. 

Helaas sloeg tijdens het laatste optreden (Erwin Nijhoff) het weer opeens om en een flinke 

regen- en onweersbui maakte dat een deel van het publiek naar huis ging. Maar een groot 

deel liet zich niet uit het veld slaan en bleef, om al schuilend onder de afdakjes, in de foyer in 

vanBeresteyn en een deel van podiumtent te genieten van een Bruce Springsteen tribute. 

Ondertussen deelden de vrijwilligers van Bogdike poncho’s uit aan het publiek. 

Rondje Doe Maar was voor velen de highlight van de dag.  

De Veendammer band Hot Me verzorgde de aftrap en dat bracht al vroeg op de middag veel 

publiek naar het Museumpein.  

De tributeband van Roxette stond als tweede geprogrammeerd. 

Vorig jaar hadden wij te lange pauzes tussen de optredens. Dit werd vaak veroorzaakt door 

de bands zelf, maar dit jaar werd vanuit het geluid (Leo Music & Audio) de ombouw en 

soundcheck strak geregeld en waren we binnen de afgesproken tijd (vergunning) klaar.  

Het geluid blijft wel een punt van aandacht. Bij de laatste band werd het limiet 

overschreden. 

Dat was ook de reden om de geplande vrijdagavond voor de jeugd te cancelen. 

Geluidstechnisch is dit evenement niet beheersbaar te houden op het Museumplein. De 

wens is om in 2020 beide evenementen op een andere locatie te houden. Zowel Bogdike als 

de SKV willen graag iets doen voor de jeugd, maar het centrum is daarvoor niet een 

geschikte locatie. 

 

 



Streektoaldag op zaterdag 21 september 2019 

Voor de 6e keer organiseerde Bogdike de De Romein Streektaaldag in lege winkelpanden of 

horecagelegenheden. Deze zijn er helaas in Veendam in overvloed. Toch stellen lang niet alle 

eigenaren hun pand beschikbaar. Daarom ook weer optredens in cafe De Toeter en in de 

Bibliotheek Veendam.  

De organisatie was er wederom in geslaagd om 15 streektaalacts te contracteren. Onder 

anderen Krzysztof Groen, Roelof van der Velde, Erwin de Vries, Irene Wilkens & Sikkom Kult 

en Gert Sennema & Westkaantstad trokken erg veel publiek terwijl ook de optredens van de 

andere muzikanten goed tot zeer goed bezocht werden. Er stonden soms zelfs rijen 

luisteraars buiten omdat er niemand meer bij kon in de winkelpanden.  

Dichters en verhalenvertellers kregen een plek in de bibliotheek.  

 

 

 



Tocht om de Noord op zaterdag 28 september 2019 

Veendam stond dit jaar centraal tijdens de jaarlijkse Tocht om de Noord, een groot 

wandelevenement waar duizenden wandelaars vele kilometers en tijdens deze editie bakken  

regen trotseerden.  

Bogdike was gevraagd om op het Museumplein (hoofdpodium) een muziekpodium te 

verzorgen. Er werd opgetreden door Gert Sennema & Westkaantstad en de Veendammer 

bands Beecham en Irene Wilkens & Sikkom Kult.  

Het Grunnens Laid bestond dit jaar precies 100 jaar en dat werd gevierd met een massale 

samenzang op het Museumplein in aanwezigheid van het college, de commissaris van de 

Koning en enkele prominente Groninger muzikanten. Een spektakel waar menigeen met 

kippenvel ‘Ain Pronkje wail in Golden raand’ meezong, samen met de band van Sikkom Kult.  

Voorafgaand zong Sikkom Kult het lied ‘Wie hold’n de kop der veur’, geschreven door onze 

voorzitter Bert Bos,  

Everhard Sprik was ook hier een geweldige presentator. Hij doet inmiddels de presentatie 

van al onze evenementen. 

 

 

 



Wie holden de Kop der veur 
(Bert Bos en Irene Wilkens & Sikkom Kult) 

 
 

Het binnen opmaarkeleke tieden 
Ze zeggen dat t huil goud mit oons gait 

Toch binnen der Grunnigers aan t strieden 
Dai gaswinnen is ja ain verdrait 

Wie loaten de luu nait in de steek 
Dat willen we echt nait loaten gebeuren 

Doarom is t motto van de streek 
We holden de kop der veur 

 
Pervincie in t noord-oosten van t laand 

Vuilt zuch al joaren opperbest 
Van t pronkjewuil en golden raand 

Wordt t incasserensvermogen wel test 
Doarom schoeveln we bie elkoar 
En soamen goan we volop deur 

Ook al is sums de görde goar 
Wie holden de kop der veur 

 
Refrein 

 
Wie Grunnigers binnen solidair 

Goan vastberoaden de toukomst in 
Mit opgeheven heufd en flair 
Geven wie aan t leven nije zin 

Noa n tegenslag goan we weer deur 
Geven het bestoan opnij  ain kleur 
Al binnen we sums even in mineur 

Wie holden de kop der veurWie holden de kop der veur 
Wie ho…lden de kop der veur 

 
Vandoage de tocht om de Noord 

Mörn mit vertraauwen de toukomst in 
Vandoag binnen der 5 doezend aan boord 

En elk en ain is ainsgezind 
Geert Teis schreef t veur ons allemoal 

Honderd joar leden in Musselknoal 
Vanoaf dai tied hebben we het deur 

Wie holden de kop der veurWie holden de kop der veur 
Wie ho…lden de kop der veur 

 

 

 



Bogdike Revival op 7 december 2019 
Zoals gebruikelijk organiseerde Bogdike, dit keer in samenwerking met Dorpshuis De 

Wending, een feestelijke avond voor Friends of Bogdike, sponsoren en muziekliefhebbers 

met een optreden van het duo EL Jackson. 

 

 

 



De Bogdike evenementen in 2019 zijn mogelijk gemaakt door:  

Bogdikers:  

Edwin Edens - Wietske Trausel - Bijka Scholtens - Bert Bos - Henk Koning 

– Huub Heres - Siena Koning - Bart Kruizinga - Bert Minke - Reinie Smalbil 

- Wim Sterkenburg - Jan Ubels - Gerard Doeve – Ginet Venema - 

Everhard Sprik – Paul Visscher – Willem de Vries - Albert Boddema 

 

Sponsors:  

Energystock – Variass - Frans Hempen Verhuur – Nedmag -  

Giezen metaalproducten – Rabobank - M & F Security – De Romein – 

Gizom – Alders – Lamain’s Campingshow – Leo Music & Audio – Suez-   

Glamourbingo – Drukkerij Reinier van der Kooi - Stichting Wildervank 

Fonds – Boels   

De Friends of Bogdike (FoB) 

Leo Music & Audio Stadskanaal - Albert Boddema, Jan Doddema en  

Nick Drenth 

Jeroen Kamst Evenemententechniek 

Bruisend Centrum Ondernemers (BCO) 

Theater vanBeresteyn – Jos Kraan en medewerkers 

Brouwhotel Parkzicht – Appie Weij en medewerkers 

Grand Cafe vanBeresteyn – Rob Meester en medewerkers 

Brasserie La Vache – Jennifer Brouwer/Erik Perdok en medewerkers 

Cafetaria Happy Days – Geert Jan Stuut en medewerkers 

Kindercentrum Hoi Pippeloi  

Ondernemers Vereniging Centrum (OVC) 

Gemeente Veendam 

- Orde en Handhaving 

- Vergunningen 

- Cultuur 

- A-team fysiek 



Sievert Uneken 

Bogdike posters – Bart Kruizinga 

Bogdike webmaster - Willem van de Werf  

Summerfun Compaen – Bijka Scholtens, Bart Kruizinga en medewerkers 

SKV – Bert Feiken en medewerkers 

Tocht om de Noord – Peter Velthuis 

EHBO afdeling Wildervank – Harrie Klunder en medewerkers 

Dagblad van het Noorden – Pieter Broesder  

Weekblad De Koerier – Erik ten Horn, Hielko Merkus en Hans Koning 

Alle overige schrijvende pers en (hobby)fotografen 

 

En allen die we vergeten te noemen maar eveneens van onschatbare 

waarde zijn voor onze stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    


