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Van de viceveurzitter
Umdat het met de veurzitter nog niet beter giet, nogmaals een
krabbel van mij (viceveurzitter).
Wat giet de tied toch gauw. Nog maor net de jaorvergaedering
achter de rogge, of al weer drok in de weer mit de fietstocht en
de harfstaktiviteiten.
In de jaorvergaerdering bint Geesje Oosting, Helga Abbing en
Gerrit Kroon oftreden. Ze hadden zuch 9 jaor of langer in ezet
veur De Vrienden van RTV Drenthe. Wij zult hun inbreng missen, nog hiel veule dank.
Maor we hebt wel weer 2 neie bestuursleden terogge:
Henny van der Veen en Jan Bruins. Welkom en wij hoopt gezaemenlijk een goed bestuur te vormen veur De Vrienden van
RTV Drenthe.
De vekaansies staot weer veur de deure, of bent al achter de
rogge. Ik weinse iederiene die nog giet, een goeie vekaansie
en dat elkiene uutgerust veilig thuus komp, zodat we er een
mooi jaor van kunt maeken.
Natuurlijk oenze veurzitter en alle aandern mit malheur starkte.
Groeten,

Roelof Koops
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Even kennismaken
Dit zijn de nieuwe bestuursleden
van de Vrienden van RTV Drenthe:

Jan Bruins
Ik ben Jan Bruins, getrouwd met Pietje, vader van een zoon en
twee dochters. Twee zijn getrouwd en één woont samen.
Inmiddels ben ik ook opa van 6 kleinkinderen. Ik ben 75 jaar
geleden geboren in Avereest net aan de andere kant van de
Reest. Vanaf mijn tweede jaar opgegroeid in Kerkenveld
gemeente Zuidwolde. Samen met mijn Pietje woon ik sedert
2002 in Slagharen. In 2000 ben ik in de VUT gegaan na een
arbeidsleven van 10 jaar schilder/behanger en 33 jaar
vakbondsbestuurder.
Vanaf 1989 heb ik zowel plaatselijk, regionaal als landelijk in
verschillende functies vrijwilligerswerk gedaan. Op de algemene ledenvergadering ben ik benoemd als bestuurder. Ik zal
mijn best doen om dat vertrouwen niet te beschamen. Wat mijn
taken worden moet op dit moment nog vastgesteld worden.

Henny van der Veen-Kruit
In de ledenvergadering van 18 mei, hebt jullie mij keuzen as
bestuurslid van de Vrienden van RTV Drenthe. Dank jullie wel.
In de statuten las ik dat de doelstelling van de Vrienden is, um
de schakel te wezen tussen de lusteraors en de umroep. Maor
ok het bevördern van de belangstelling veur het Drents eigene
en het behartigen en uutdragen van de culturele waarden van
de Drenthen, zo ok de bescherming van die waarden. Het liekt
mij een mooie taak, want het Drents is mien taol en heur historie is ook de historie van mien veurolders.

Ledenvergadering
Ik heb mien stamboom uutzöcht tot eind 1600 en dan vind ik
ze in Börger, Rolde en Odoorn. Drentser kan het niet, denk ik
dan maor. En ik vind het belangriek dat wij oeze taol blieft
praoten. Ok belangriek dat wij RTV Drenthe hebt, oes eigen
RTV Drenthe. Hopelijk blèf dat nog hiel lang zo.
Ik ben geboren in Odoornerveen en ik heb vanof mien ienentwintigste in Klijndiek woond. Ik ben trouwd met Henk van der
Veen. Wij hadden doar een boerderij en dan gaoj niet zo gauw
verhuzen. Toch hew dat oeteindelijk wal daon um verschillende reden. Nou woont wij in een appartement in Emmen, geen
groot hoes en gien grote tuun meer. Maor nog wal graag actief
in het vrijwilligerswark.
Nao de MULO in Börger heb ik de opleiding daon veur kleuterleidster en umdat je toen nog niet in deeltied muchten warken
en wij een boerderij hadden, ben ik stopt toen onze zeun geboren weurd. Wij hebt ok een dochter en vief kleinkinder. In 1983
heb ik nog de lerarenopleiding Engels daon en op verschillende schoelen les geven.
Vanoet vrijwilligerswark, speulweek, vrouwenvereniging Klijndiek, ben ik mij wat gaon bemuien met de politiek. Ik vund dat
sommige zaken niet eerlijk regeld weurden en dan moej dat
laoten weten. Maor ja dan weet ze je ok te vinden natuurlijk.
Vanaf 1982 ben ik actief in de politiek van Börger-Odoorn
west. Lid van Gemeentebelangen, secretaresse, raadslid,
wetholder en veurzitter van ’t bestuur. Daornaost was ik nog
vieftien jaor veurzitter van de Landinrichtingscommissie
Odoorn. Bestuurslid bij de BOKD, SIVO, Kerkenraodslid bij de
Hervormde Gemiente Odoorn en heb ik een aantal jaoren de
redaksie en administratie van het Kerkkrantje daon.
Sinds kört zit ik ok in ’t bestuur van ’t Volk van Grada.

Twie ezels en meer
In 2001 stopte Dick Blancke mit zien wark as prissentator bij
Radio Drenthe en vertrök mit zien man Ron Vos naor ZuudFrankriek. Veul mensen versleten heur veur twie ezels ....
Want wie verruilt nou een vaste
baan en een mooi huus veur een
ongewisse toekomst in Frankriek?
Maar volhardend as ezels probeerden ze zich an te passen en
gung ze an de slag mit het verbouwen van een huus veur de
verhuur veur vakantiegangers.
Dick schreef zien ervarings op en
zo onstund dit boek met een
Drentse kiek op het Fraanse
leven. En dat döt hij in het Drents,
want dat is de taal die het dichtst
bij hum stiet as hij an het schrieven is.

Anbieding van Huus van de Taol / Het Drentse Boek
Dit gloepends mooie boek kuj nou bestellen veur € 12,50 en
wordt je zonder verzendkosten samen in een pakket mit het
grappige en leerzame boekie Moi, kuj ’t even wachten, een
sticker en een pen toestuurd.
Gao naor www.drentheboeken.com en gebruuk de kortingscode vriendenrtvdrenthe.

De anbieding geldt tot 1 september 2017

Nieuws van RTV Drenthe
Nieuwe programmering
Vanaf september komt TV Drenthe met een nieuwe
programmering. Deze ziet er als volgt uit:
 Anno Drenthe
In samenwerking met het Drents Archief is Anno Drenthe
ontstaan. Een programma dat Drenthe in oude beelden
weergeeft. Anno Drenthe is elke maandagavond te zien.
 Langs de Grens
Een fietsprogramma waarin bekende Drenten hun leukste
fietsroutes/plekjes laten zien, langs de grenzen van Groningen, Friesland, Overijssel en Duitsland. Langs de Grens
komt elke maandagavond op RTV Drenthe.
 Museumverhalen
Korte verhalen over bijzondere objecten uit grote en kleine
musea in Drenthe. Museumverhalen is elke dinsdagavond
te zien.
 Drenthe Toen
Wat gebeurde er op 28 juni 1995? En wie was er in het
nieuws in december 1995? Het regionale nieuws van 22 jaar
geleden. Drenthe Toen komt elke dinsdagavond op de tv.

Nieuws van RTV Drenthe
Nieuwe programmering (vervolg)
 Strunen
Ook dit najaar ‘struunt’ presentator Harm Dijkstra door onze
provincie, op zoek naar mooie verhalen. Strunen is elke
woensdagavond te zien.
 Muziekprogramma
Popmuziek uit Drenthe, in elke taal, ook streektaal. Dit
muziekprogramma* komt elke donderdagavond op de tv.
* op moment van schrijven heeft dit programma nog geen titel

 De Warming Up
Op vrijdagavond De Warming Up naar het (sport)weekend.
Welke handbalwedstrijden worden er gespeeld? Wordt er
nog gefietst, geschaatst of gedamd? Welke voetballers
ontmoeten elkaar op de grasmat? Vanuit de plaatselijke
clubkantine blikt presentator Karin Mulder vooruit op het
sportweekend. De Warming Up is elke vrijdagavond te zien.
 Roeg!
Vanaf september start een nieuw seizoen van Roeg!.
Presentator Loes van der Laan trekt met de boswachters de
natuur in en komt tijdens hun wandelingen de meest bijzondere, intrigerende en onverwachte dingen tegen.
Roeg! is elke zaterdagavond te zien op RTV Drenthe.

Ohne Grenzen
Een nieuwe tv-serie van RTV Drenthe en het Duitse EV1 TV
over verschillen, overeenkomsten én samenwerking tussen
Nederland en Duitsland. Presentatoren Wolter Klok (RTV
Drenthe) en Anika Möllman (EV1 TV) gaan de grens over om
eens te kijken hoe het er bij de buren aan toe gaat.

Taol van ‘t hart

Bloemencorso’s
Ook dit jaar wordt het Bloemencorso Eelde uitgezonden op TV
Drenthe. Dit jaar zenden we niet alleen de optocht uit Eelde
live uit, maar in samenwerking met de andere regionale omroepen worden ook de corso’s in Vollenhove, Zundert en
Lichtenvoorde uitgezonden.
- Corso Vollenhove
26 augustus
14.00 uur
- Corso Eelde
2 september
14.30 uur
- Corso Zundert
3 september
13.45 uur
- Corso Lichtenvoorde
10 september
14.00 uur

Kolkende Taal
Vanaf 3 september zendt TV Drenthe elke eerste zondag van
de maand een nieuw seizoen van Kolkende Taal uit. Presentatie is ook dit seizoen in handen van Diana de Groot.
Een volledig overzicht van al onze speciale programma’s en
uiteraard de nieuwe programmering staat op rtvdrenthe.nl.

Fietstocht 9 september 2017
De fietsroute voert oes dit jaor deur het prachtige Dwingelerveld. De start is bij Landhotel ‘De Borken’ in Lhee (Lhee 76).
Veurdaj gaot fietsen, kuj Leonie van der Werf en Harm Dijkstra
an het wark zien. Tussen 10 en 12 uur vindt vanof dizze locatie
namelijk ok de oetzending van Hemmeltied plaots.
De inschrieving veur de tocht is vanof 10 uur en nao 11 uur
kuj starten. Je mugt (graag zölfs) ok de hiele oetzending
kieken en lustern. As Hemmeltied deur Harm of Leonie
ofsleuten wordt, hej nog tied zat um vot te gaon, want de route
is iets körter as aandere jaoren.
Je fietst nao de start al rap het Nationale Park Dwingelerveld
in. Je vindt hier het grootste aniengesleuten natte heidegebied
van West-Europa. Der bint maor liefst 2 schaopskuddes met
herder, die de heide in conditie holden. Aj de heide verlaoten
hebt, ried je richting Rune (Ruinen). Underweg kom je het bezoekerscentrum Dwingelerveld tegen. Fiets der even hen um
te kieken wat der allemaol meuglijk is.
Via Rune fiets je richting Gijsselte, langs het hoes van de veurgangster van Leonie van der Werf: Hennie Kuijer. We stopt
even later bij De Luie Tuinman. Via bossen en essen, waor de
oogst in volle gang is, ried je weer het Nationale Park in.
Nao hiel wat schiere natuur te hebben zien, koj bij het ‘Informatiecentrum Spier’. Hier kuj nog even koffie drinken of wat
aans aj dörst hebt en dan gaoj via Lheebroek weer terug naor
Lhee. We verwacht je daor oeterlijk half vief weer terug.

Agenda
Daornao worden de vraogen even deurlopen, die je underweg
kunt beantwoorden. Um vief uur kuj veur een vriendenpries
metdoen an een buffet in ‘De Börken’.
Aj terug in hoes bent, dan kuj hopelijk vertellen dat Drenthe
hiel wat mooie natuurgebieden hef. Kiek en geniet dus eerst
even van Hemmeltied en gao dan fietsen. Nim de hiele familie
en de buurt maor met. As het mooi weer is, hej vast in alle
opzichten een zunnige dag.
Kosten leden: € 5,00 incl. kop koffie of thee.
Kosten niet leden: €7,50 incl. kop koffie of thee.

Agenda
Op zaterdag 4 november treedt het koor ‘De Traan’ o.l.v. Jans
Polling op bij Meursinge in Westerbork. Aanvang 13.30 uur.
Meer informatie in de Vriendenpraot van oktober.
Op zaterdag 24 maart 2018: optreden Harm en Roelof.
Meer informatie volgt.

In gesprek met …
In juni 2016 is Hennie Kuijer stopt met het prissenteren van
Hemmeltied en nao de zummer hef Leonie van der Werf het
stokkie van heur overnummen.
Hennie har 33 jaor bij de umroep warkt. Eerst was dat nog de
RONO en later bij de onofhankelijke RTV Drenthe. Ze is vrogger as journalist bij Boompers begund en schref nog altied een
column veur een lokaal kraantie. In het begun bij de RONO,
maakte ze bijdragen veur het bij alle oldere Drenten bekende
duo Geesje Been en Hitjo D. Schut. Het stukkie van heur heette: ‘Dingen die dizze dagen deur Drenthe deinen’. Het waren
stukkies over niet alledaagse dingen. Bijvoorbeeld een auto die
was gaon rieden, umdat e niet op de handrem stund.

Hennie weur al rap bij Hemmeltied betrökken. “Het succes van
dit programma is dat het een leegdrempelig programma is, met

… de dames van Hemmeltied
underwarpen die de mèensen oet een plaots zölf andragen. Ok
de gasten wordt deur een persoon oet het dörp vraogd. Die
mugt wat op de radio kommen vertellen over diverse underwarpen. Ik bereidde elke vrijdag wel even het programma veur,
maor aj de eerste vraog steld hebt, dan kommen de volgende
vanzölf. Je moet van mèensen holden en in ze geïnteresseerd
wezen, dan giet een interview vanzölf”, aldus Hennie.
Ze vund het veurig jaor tied worden veur een opvolger en dat
weur Leonie van der Werf. Volgens Hennie is ze een goede
opvolger, want ze is een enthousiaste meid. Leonie hef gien
journalistieke achtergrond, maor zit in het underwies. Ze gef
sinds twee jaor les op basisschoel de Bente in Emmercompascuum en daor was ze in 2008 ok als invalster begund. Daornao
hef ze nog lesgeven in Roswinkel en Angelso. Ze sprek een
aandere Drèents dan de luu in Emmercompas, want ze is geboren in Zwartemeer en woont nou in Bargercompascuum.
“Op schoel praot ik ok wel Drèents, maor dan mien eigen taol.
Je moet niet proberen het veenkoloniaols te gaon praoten aj
dat niet goed kunt. We hebt op schoel ok wel an projecten metdaon, die opzet bent deur de Stenden Hogeschoel te Emmen.
Het gung um het verstarken van het Drèents op de basisschoel.”
Leonie is ok lid van het netwark Jonge Honden. “De Jonge
Honden hebt as doel um jonge Drenten te stimuleren um
Drèents te Denken, Durven, Dreumen, Doen en Dielen. As
Drent mag je namelijk zien worden. Je mag der trots op wezen
daj een Drent bent. Waor het niet kan, moej gewoon Neder-

In gesprek met …
laands spreken en waor het kan, moej Drèents durven te praoten. Dat wilt we oetdragen”, aldus Leonie. “Soms mark je dat
mèensen zuch schamen um Drèents te praoten en dat is niet
neudig.”

Leonie van der Werf wun in meert 2016 de streektaolquiz.
Begun veurig jaor stund op de Facebook pagina van RTV
Drenthe een bericht dat der een vacature veur Hemmeltied
was. “Dat leek me wel wat. Ik heb metien Martin van der Veen
(eindredacteur) een paor vraogen maild. Ien van mien vraogen
was, oj ok een journalistieke achtergrond neudig had. Ik kreeg
een positief mailtie terug en heb daornao meteen mien C.V.
opstuurd. In de meivakantie was ik op Terschelling en daor
kreeg ik van Bianca Terlouw een mail dat ik op sollicitatiegesprek much kommen. Bianca zat daor toen in een groepie, met
Martin van der Veen, Lucas Koops en Harm Dijkstra”.

… de dames van Hemmeltied
Leonie weur annummen en much in september met Harm en
de rest van het team de provincie in. Lucas Koops en Geerhard Gras doet de productie en geeft ok al wat informaotie
over de underwarpen an de prissentatoren. Leonie giet dan
metien op internet zuken naor nog meer gegevens. Op die
manier bi'j in elk geval goed veurbereid. “De rolverdieling veur
de oetzending is, dat ik de kop schrief, het begun dus en dat
Harm de vraogen maakt veur de quiz. Het stellen van vraogen
tiedens ‘vraogenvuur’ döt Harm en ik doe under andere het
liedtiesspel. Harm gef commentaar bij het sjoelen en ik noteer
de punten. De interviews wisseln we of. Dat is een mooie formule. Eigenlijk vind ik alles hiel mooi. Niet allent het prissenteren, maor ok het eten nao die tied. Het oprumen doet we ok
saomen met veul plezeer.”
Op zaoterdag 9 september is de fietstocht van de Vrienden
van RTV Drenthe. De start in in De Börken in Lhee en daor
vindt dan ok de eerste oetzending van Hemmeltied nao de
zummervekaansie plaots. Aj Leonie wilt metmaken, dan moej
um 10 uur in de zaal zitten. We hebt natuurlijk ok hiel geern daj
metfietst, maor as dat niet lukt, kuj ok allent kommen um te
kieken en te lustern. Het toeval wil dat de fietsroute langs het
hoes van Hennie Kuijer giet. Veur heur woning stiet een enorme taxusboom. Volgens Hennie de grootste van Nederland.
Misschien daj heur ok nog wal tegen het lief loopt. Wel wet.
Kom in elk geval.

Wim Oosting

Puzzel: geschiedenisvragen
Een half jaar geleden hadden we ook vragen over de Drentse
historie. Een aantal lezers wilde graag nog zo’n puzzel. Enkele
opmerkingen waren: “Je leert er ook wat van”, en “Als je het
niet weet, zoek je het op”.
Van elk antwoord alleen de gevraagde letter noteren. Alle letters achter elkaar vormen de naam van een Drentse plaats.
Lidwoorden, die in een antwoord voor kunnen komen, gewoon
weglaten. De winnaars ontvangen entreekaarten voor het
Klompenmuseum of het Hunebedcentrum én een boek van het
Huus van de Taol.
1. Sinds enkele jaren heeft Drenthe een Geopark, het enige in
Nederland. Hoe heet dit gebied? (Noteer de 6e letter)
2. Volgens de Coevordense dominee Johan Picardt zou
tussen Exloo en Valthe, nabij de rivier de Hunze, een stad
hebben gelegen. Wat was de naam van deze mythische
stad, die kort na 800 door de Vikingen zou zijn verwoest?
(Noteer de 5e letter)
3. Toen Bonifatius in 754 de Friezen wilde bekeren tot het
christendom, werd hij bij Dokkum vermoord. Heel Nederland
kent dit historische feit. Wie kwam er in 779 vanuit Humsterland naar Drenthe om hier de bevolking te bekeren?
(Noteer de 3e letter van zijn naam)
4. In 1672 trok het leger van bisschop van Münster,
Christoph Bernard von Galen, door Drenthe richting de stad

Puzzel
Groningen. Hij heeft de stad
echter nooit kunnen innemen.
Deze bisschop wordt echter
meestal anders genoemd:
Bommen ……..
(Noteer de 6e letter)
5. In Drenthe staan enkele tientallen hunebedden, die hier voor
de jaartelling al gebouwd waren. In welke Drentse plaats
staat het centrum waar u veel over de hunebedden en hun
bouwers te weten kunt komen? (Noteer de 5e letter)

Oplossing: __ __ __ __ __
U kunt uw oplossing binnen 2 weken weer mailen naar:
secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl.

De oplossing van de vorige puzzel was: 18 dagen. Als de vijver
na 20 dagen helemaal vol is, dan is deze na 19 dagen voor de
helft gevuld met waterlelies en een dag eerder was een kwart
gevuld.
Er waren zoveel mensen die de oplossing instuurden, dat de
namen deze keer te veel ruimte in zouden nemen.
Na loting kwamen de volgende winnaars uit de bus:
 Hennie Blomsma uit Westerbork (kaarten Klompenmuseum)
 Hendrik Jan Mulder uit Tynaarlo (kaarten Hunebedcentrum)

Ja ja, oftewel nee
U hebt het vast al eens meegemaakt, bijvoorbeeld in een
winkel. Iemand uit de Randstad vraagt of er een bepaald
artikel nog te koop is. En de oude winkelier, die goed Drents
kan spreken, zegt “jaja”. En hij schudt zijn hoofd.
Misverstanden alom. Is het artikel nu wel of niet te koop? Dat
is het mooie eigene van onze Nedersaksische talen, zoals het
Drents. Ik maak het ook mee in Twente en andere delen in
Oost-Nederland. Met “jaja” bedoelen we dus “nee”. Maar
alleen bij een bepaalde toon uitgesproken, anders kan het
weer iets anders betekenen.
Nu ik er zo over denk is het Nedersaksisch best cryptisch,
zeker voor buitenstaanders. We slikken letters in, soms hele
woorden. En soms spreken we zo wollig en plat dat we zelfs
elkaar niet meer begrijpen. Ik heb het meegemaakt.
Het past een beetje bij onze cultuur, denk ik, om soms wat
vaag te spreken. Wij in het (noord-)oosten van Nederland zijn
toch veel afwachtender en terughoudender dan bijvoorbeeld
Amsterdammers. Wij delen niet zo gauw een stellig standpunt
of een aanmatigende mening. Beter vinden wij het om eerst
wat vaag te blijven en te zien wat er gebeurt. Niet alleen in het
contact met Randstedelingen, maar soms ook onder elkaar?
Typerend vind ik de afkorting “kww”. Als Mark prille verkering
heeft met Anja, sturen ze een tekstberichtje op de telefoon met
alleen “kww”. Dan begrijpen ze elkaar, ook al zit de één in
Stockholm en de ander in Genève. Zij weten dan: “Kieken wat
et wördt”, oftewel: we zullen zien wat het wordt.

Ja ja, oftewel nee
Buitenstaanders zullen misschien vreemd opkijken als ze zulke
terughoudende reacties krijgen:
“Er komt een groot Pools talent naar FC Emmen!”
- “Nou, kieken wat et wördt.”
Ze gaan meer zout winnen in Borgercompagnie. Goed hè?
- “Jaja, zal wal”
Zelf vind ik het prachtig dat Nederland zo’n verscheidenheid
heeft aan culturen en talen. Dat moeten we koesteren. Ik hoop
dat onze Drentse en andere Nedersaksische talen niet uitsterven, toch? Jaja, kieken wat et wördt. As iej et komt te wetten,
bin iej al versletten (=als je het komt te weten, ben je al
versleten)...

Annie Schreijer-Pierik
CDA-Europarlementslid en Ambassadeur van het Nedersaksisch

Gewoon doen
Ik vin het raor dat der mèensen bint die een streektaol minderweerdig vindt. Ik vin het raor dat der mèensen bint, die streektaolsprekers onbeschaafd vindt. Ik vin het raor dat der mèensen bint, die vindt dat argumenten krachtiger klinkt as ze in
oeze landstaol oetspreuken wordt. Ik vin het raor dat der
mèensen bint, die meertaoligheid geweldig belangriek vindt
maor der tegen bint as ien van die taolen een streektaol of
dialect is. Ik vin het raor dat Drentstaoligen Nederlands proot
tegen de buren oet het westen en de burgemeester as die te
kennen geven hebt, dat ze oeze streektaol prima verstaon
kunt. Maor goed, het is niet aans. Wij bint allemaol verschillende mèensen en wij leeft gelukkig in een vrij laand, waor elk
zien miening hebben en geven mag (s.v.p. zunder schelden en
discrimineren).
De rebulie over thoestaol is niet typisch Drents of Nederlands.
Nim nou het plaotsie LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERY
CHWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH. Wat een
naam niet? En wij maor denken dat Gasselternijveenschemond een lange naam is.
Dat plaotsie LLANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWY
RNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH lig in Wales en het
Welsh is daor in levend gebroek, um het maor ies zacht oet te
drukken. 76% van de inwoners prat Welsh en van de schoeljeugd kan maor liefst 97% die taol proten.

Gewoon doen
Een jaor of wat leden was daor ok gedoe over de taol. Het
Carreg Mon Hotel har 25 personeelsleden en 22 daorvan
hadden het Welsh as moedertaol. En op een gegeven moment
hef de baos van ‘t hotel besleuten dat ze gien Welsh meer proten muchten as de Engelstaolige chef-kok derbij was.
Het zul te veul misverstanden in de keuken tot gevolg hebben.
De Welsh Language Board heurde dervan en kwam in opstand. Bij wet mus regeld worden dat elkenien het recht hef um
op de warkplek Welsh te proten. Je zulden het lichtkans niet
van mij verwachten, maor ik vin dit soort dinger gezeur. Gedoe
um niks. Flauwekul! Moej dit soort zaken bij wet regeln? Is het
niet doodnormaol daj de landstaol gebroekt as iene het dialect
niet verstaon kan? Mot die chefkok met een drup an de neus
boven zien eigen soep staon as zien keukenpersoneel prat? Is
het netties um iene op zo’n manier boeten te sluten? Zo zal der
inderdaod altied rebulie over taol blieven. Laow gewoon doen
met mekaar. Wij hebt al wetten, regels, protocollen en
reglementen zat. Het motto van het Huus van de Taol is:
Drents proten as ’t kan, Nederlands as dat beter is. En dat hew
niet in een wet vastlegd. Dat is gewoon gewoon.

Jan Germs
Directeur van ’t Huus van de Taol

Ledenpas
Alle leden van de Vrienden van RTV Drenthe krijgen bij de
volgende bedrijven korting. Altijd en alleen maar op vertoon
van de ledenpas. (Let op: soms krijgt alleen de pashouder
korting en soms geldt de korting voor meerdere personen).

Kabouterland
Zuiderhoofdstraat 11, 7875 BW Exloo
Normaal 7,50 euro; met pas 1 euro p.p.
korting voor maximaal 4 personen.

Wonderwereld
Ruiten A Kanaal Noord 1, 9561 TE Ter Apel
Normaal 7,50 euro; met pas 1 euro p.p. korting
voor maximaal 4 personen

Internationaal Klompenmuseum
Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde
1 euro korting p.p. (maximaal 2 personen)

Openluchtmuseum Ellert en Brammert
Tramstraat 73, 7848 BJ Schoonoord
1 euro korting p.p. (maximaal 2 personen)

Gevangenismuseum
Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
1 euro korting p.p.
met een maximum van 2 personen per pas

Ledenpas

Hunebedcentrum
Bronnigerstraat 12, 9531 TG Borger
Normaal: 9.50 euro (volwassenen) en 5,25 euro (kinderen)
Met korting: 7,50 euro (volwassenen) en 3,40 euro (kinderen)
Kinderen moeten bij iemand zijn die een pas heeft.

Tuincentrum Jan Voortman
Oranje 7, 9416 TA Oranje
10% korting op aankopen en 10% korting op voetbalgolf

Molenmuseum De Wachter
Havenstraat 36, 9471 AM Zuidlaren
1 euro korting voor volwassenen op vertoon van de pas

Drouwenerzand Attractiepark
Gasselterstraat 7, 9533 PC Drouwen
1 euro korting (maximaal 4 personen per pas)
Niet in combinatie met andere kortingen

Beelden in Gees
Schaapveensweg 16, 7863 TE Gees
2 euro korting voor 2 personen per pas.

