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Van de viceveurzitter
Deur ziekte van de veurzitter dizze keer een krabbel van de
viceveurzitter. Wij wenst Wim Barkhuis het allerbeste toe.
Nao in meert een volle zaal publiek met ‘Twee recht twee
averecht’, gaot we in dit nummer wieder met oes zummerprogramma.
Eerst natuurlijk oeze jaorvergadering op 18 mei, waorin under
andere een drietal bestuursleden zal oftreden en waor we twee
neie kandidaten hoopt te kunnen installeren.
Toch is der ruumte veur nog een paar neie bestuursleden.
De mieste leden van oes bint echte Drenten en een Drent
meldt zuch niet zo gauw. Die mot vraogd worden. We wilt ze
wel vraogen, maor geeft jullie oes dan namen deur?
Het tweede gedeelte van de jaorvergadering komt Jan Tijink
an het woord. Zie hierveur de agenda in dit nummer.
Ik wens jullie allen een goed en gezond zummer met veul kieken lusterplezeer toe bij RTV Drenthe.
Groeten oet Leggel

Roelof Koops

▪ Lay out van dit blad: Bertran Oosting
▪ Redactie: Geesje Oosting en Wim Oosting
▪ Drukwerk: Drukkerij J&J te Havelte

Ledenvergadering
Het bestuur van de Vrienden van RTV Drenthe heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering op
donderdag 18 mei 2017 in de studio aan de Beilerstraat 1 te
Assen. Aanvang 19.30 uur!

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de ledenvergadering van 19 mei 2016.
Zie ook onze site!
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie bestaande uit de heren
Vlijmincx en Abbing. Mevrouw Groenhof is dit jaar
reservelid. Benoeming reservelid kascommissie 2018.
7. Begroting 2017/2018
8. Ontwikkelingen Omroep door Martin van der Veen
(eindredacteur)
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar:
Geesje Oosting, Helga Abbing en Gerrit Kroon.
Het bestuur stelt voor om te benoemen:
Henny van der Veen en Jan Bruins.
Tegenkandidaten kunnen zich tot een kwartier voor
aanvang van de vergadering melden bij het bestuur
10. Rondvraag
11. Sluiting

Ledenvergadering
Na het officiële gedeelte
Na een korte pauze zal Jan Tijink ‘optreden’.
Jan heeft tientallen jaren in het onderwijs gewerkt en was een
bekende presentator bij RTV Drenthe.
Vanaovend nimp Jan oes met terugge in de tied bij Radio
Drenthe, met o.a. muziek (en proot) in zien (toendertied)
programma ‘Muziekprofiel’.

Parkeren
U kunt uw auto gratis parkeren bij ‘De Drentse Zaak’
(de vroegere studio) aan de Beilerstraat 24.
Dit kan zowel voor als achter het gebouw.

Contributie 2017/2018
Contributie 2017/2018

Hebt u voor het betalen van de contributie een machtiging voor
automatische incasso aan de vereniging Vrienden RTV
Drenthe afgegeven? Dan wordt de contributie op of rond 3 juni
2017 geïncasseerd.
De leden die de contributie niet via automatische incasso
betalen, worden verzocht om het verschuldigde bedrag
(7 euro) over te maken op IBAN NL77 RABO 0124 4939 98
t.n.v. Vrienden RTV Drenthe te Paterswolde.
Alsnog toestemming geven tot automatische incasso kan door
een schrijven naar Vrienden RTV Drenthe, Hoofdweg 183,
9765 CE Paterswolde.
Via de e-mail mag ook: ledencontact@vriendenrtvdrenthe.nl.
Bij het volgende kwartaalblad Vriendenpraot zal het nieuwe
pasje worden bijgevoegd, die geldig is van 1 mei 2017 t/m
30 juni 2018. Zie www.vriendenrtvdrenthe.nl.

Gerrit Kroon

Telefoonnummer: (050) 309 12 98.

Verslag ‘2R2A’
Vrijdag 17 meert hebt wij met mekaar kunnen genieten van de
cabaretgroep ‘Twee Recht Twee Averecht’ in het Wilhelmina
Zalencentrum te Beilen.
De dames
hadden niks te
veul beloofd. Het
was echt genieten van een
prachtige volwaardige veurstelling. Actuele
en/of plaotselijke
gebeurtenissen
kwamen hilarisch
uutvergroot veur
’t voetlicht.
Met een knipoog
en een kwinkslag
brachten ze met
zichtbaar plezier
en gemak hun
programma getiteld ‘Ongemak’.
En nao hun weldeurdachte slotzin: “wacht niet op een mooie
dag, maar maak er een” weurden ze met een staonde ovatie
bedankt veur dizze gloepens mooie aovend.

Agenda
Onze activiteiten:
Op donderdag 18 mei a.s. houden we onze jaarvergadering in
de studio te Assen (zie agenda elders in dit blad).
Op zaterdag 19 augustus kunt u met korting naar het Openluchtspel in Havelte (zie elders in dit blad).
Op zaterdag 9 september houden we onze jaarlijkse fietstocht.
De start is vanaf 11.00 uur bij Landhotel ‘De Borken’ in Lhee.
Tussen 10.00 en 12.00 uur vindt daar tevens een uitzending
van Hemmeltied plaats.
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 volgt.
Op zaterdag 24 maart 2018: optreden Harm en Roelof.
Meer informatie volgt.

Nieuws van RTV Drenthe
Dodenherdenking
Donderdagavond 4 mei wordt bij het Nationaal Monument
Westerbork stil gestaan bij de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. RTV Drenthe doet rechtstreeks verslag van de
Dodenherdenking op zowel radio als televisie vanaf 19.30 uur.
De presentatie is in handen van Annette Timmer.

Drèents Liedtiesfestival
Ook dit jaar organiseren het Huus van de Taol en RTV Drenthe
het Drèents Liedtiesfestival. Doel van het festival is nieuwe
Drentstalige muziek van goede kwaliteit. De tien beste inzendingen gaan naar de finaleronde. Deze finale is op donderdag
25 mei live te volgen op TV Drenthe. Kijkers en luisteraars
kunnen hun stem uitbrengen door het versturen van een sms.

TT
Van 21 t/m 25 juni staat RTV Drenthe volledig in het teken van
de TT. Met het TT-journaal, uitzendingen van het TT-festival
op het Koopmansplein en diverse verslaggevers die letterlijk
de provincie in gaan, doet de omroep zowel op radio als tv een
week lang live verslag van alles rondom de TT.

Toer de Loes
Ook deze zomer stapt Loes met bekende Drenten in haar
Kever. Terwijl zij door onze provincie rijden, langs de favoriete
plekken van de gast van de dag, vraagt Loes haar bijrijder het
hemd van het lijf.
Vanaf vrijdag 30 juni elke vrijdag op TV Drenthe.

Taol van ‘t hart
Jan Siebo Uffen, de geweldige Grunningstaolige schriever die
in Annen woont, hef ooit ies zegd: ‘Het Grunnings is veur mie
de taol van het hart; het Nederlands is de taol van ’t verstand.’
Dat geldt lang niet veur elkenien, maor een hiele koppel mèensen vindt ok dat je moedertaol met gevuul, met vertrouwdheid,
met emotie te maken hef.
Ooit, lang leden, gungen mien vriendin (nou al weer 37 jaor
mien vrouw) en ik op vekaansie naor Polen. Het Iezern Gerdien was nog echt van knalhard staal waor gien volk in kwam
en je mussen haost wal een steek lös hebben um daor op vekaansie hen te willen. Wij hadden zo’n lösse steek.
De deurreis deur het toenmaolige Oost-Duutsland was op zien
zachtst zegd onplezerig. De grens bij Frankfurt an de Oder
over kommen, was vervelend en haost wat bedreigend, al
haalden de grenswachten de Kalashnikovs niet echt van de
scholder. Dat kwam lichtkans deur de paar blikkies Heineken
die as steekpenningen opzichtig op de achterbaank van oeze
Renault 4 lagen.
Het eerste stuk in Polen was kaal en het asfalt was al jaoren
leden verbrokkeld. De lifters die midden op straot stunden, zagen der verslonst oet en staken de voesten op toen wij ze zunder stoppen veurbij reden.
De eerste camping was een bende. Oet de kranen kwam waliswaor water, maor de broene kleur stun oes niet an. Dat göld
niet veur de pissebedden. Die vuulden zuch dudelk wal thoes in
de toiletgebouwen. Der was wieder ok niks. Je kunden der nog
gien dreuge stoet kopen. Gelukkig hadden wij een klein tentie,

Taol van ‘t hart
dat net paste op zo’n beetie het ienige stukkie vlakke roegte.
Ik vuulde mij nao dizze lange, beroerde dag bepaold ellendig.
Wat mankeerde oes um hierop vekaansie hen te gaon? Waorum waren wij niet net as oeze kammeraoden gewoon naor
’t Garda Meer of Bordeaux of Valkenburg gaon?
In het invallende tweiduuster stun ik diep ongelukkig veur oeze
tent en toen heurde ik iniens een stem die zee: ‘Zeg Greet, hestoe sukker ok zain. Ik kin ’t naargens vinden.’ Het hart sleug mij
een maol over en sprung mij tegen de ribbekast. Daor was iene
die een variant van mien moedertaol preut. Het was verknupt net
o’k mien pap daor proten heurde. In ienmaol kreeg die camping
wat vertrouwds, wat eigens. Het vuulde veiliger.
Der bint nog veul meer redens um wies met de streektaol te
weden. Gevuul is der maor iene van. En eh - ik duur het zowat
niet te zeggen - aj die riekdom nou ok ervaart en je wilt het
Drèents wal een klein drukkie geven, wor dan Huusvriend.
Veur tien euro in ’t jaor bi’j dat al. Veur wat meer kriej ok het
tiedschrift Zinnig. Kiek maor ies op de website van het Huus
van de Taol: www.huusvandetaol.nl of bel gewoon even naor
Beilen (0593-371010).
Oh ja, de eerste indruk van Polen was een verkeerde. Wij hebt
een paar mooie weken in dit prachtige laand had en der bleken
geweldig aordig mèensen te wonen (daor huuj dan weer gien
Nedersaksisch veur te kunnen 😊).

Jan Germs

In gesprek met …
Vief minuten veur oeze ofspraak in de studio komt Herma binnen. Ze huuft niet zo ver te rieden om daor te kommen, want
ze woont met heur man en twee kinder van ien en drie jaor in
Assen. Ze is niet in de Drèentse hoofdstad geboren. Heur hiele
jeugd hef ze in Hieken (Hijken) deurbracht. Toen ze met heur
man in 2006 samen wilde gaon wonen, weur Assen de woonplaots.
In Hieken gung ze naor de Christelijke basisschoel. Ze kwam
oet een christelijk hervormd gezin en deurum was de openbare
schoel, die ok in Hieken stund, gien optie. Hiernao gung ze in
Beilen naor de brugklas van de CSG. Heur olders wolden
geern dat ze in Beilen op schoel bleef, want dat was lekker
dichtbij en ok veiliger, volgens hen. Toch gung ze de studie
wat wiederweg ofmaken: in Assen, want in Beilen was gien
HAVO. Dat was wel elke dag een ofstand van zestien kilometer. “Ik fietste elke dag”, vervolgde Herma, “en toen ik een
brommertie kreeg was ik bliede, want toen kun ik daorop naor
schoel”.
Toen ze in Assen slaagd was, gung ze de HBO-opleiding journalistiek in Zwolle volgen op de Hogeschoel Windesheim.
“Ik wilde eerst op kamers, want Zwolle was wel een stukkie
wieder as Assen, maor mien olders vunden mij daor nog te
jong veur en toen ik wat older was, much ik wal op kamers,
maor toen wol ik zölf niet meer, want op den duur was der een
cluppie vriendinnen ontstaon die elke dag saomen hen en
weer naor Zwolle reisden en dat was hiel gezellig. Dat wil je
dan niet missen.”

… Herma Boer

Ik ben beneid of de keuze voor journaliste een logische keuze
was. “Ik wilde as kind al journalist of archeoloog worden. In
beide gevallen moej neisgierig wezen, maor journalist bij de
radio trök me wal het miest. Toen ik op de basisschoel zat,
dreide ik thoes met een vriendinnegie wel iens platen en in de
pauzes tussen de muziek in, probeerden we de platen aan
elkaar te praoten. Het vertellen vind ik hiel leuk. Toen ik een
jaor of vieftien was, heb ik twee jaor in het verkeerspark in
Assen vakantiewark daon. Ik vund het fantastisch um vanoet
de toren een uur lang maor te blieven deurpraoten tegen de
kinder. Ik was bliede dat ik zoiets op een gegeven moment
much gaon doen en dat ik niet meer in vakaansies en weekenden op de dreugbloemen velden van mien olders huufde te
warken. Ok ben ik, toen ik een jaor of zeuventien was, radioprogrammao’s gaon maken bij de lokale umroep in Nörg en
later ok nog bij Simone FM.”

In gesprek met …
Toen ze klaar was met de studie in Zwolle, wol ze as journalist
warken en het liefst bij een radiostation. Een eerste sollicitatie
bij RTV Drenthe leverde nog niks op, hoewel ze der wel stage
had lopen en men heur dus kende. Wel vund ze veur een poosie een stageplek bij de VARA. Daor weur toen een veurloper
van DWDD (De Wereld Draait Door) maakt met Dolf Jansen.
Ze maakte toen underdiel oet van de redactie.
Drie jaor nao het ofronden van de studie op Windesheim,
kreeg ze toch een baan bij RTV Drenthe. “Dat was in 2007 en
ik kwam toen bij de ofdieling Tekst TV. Al gauw kwam ok het
wark op de neisredactie der bij. Ik had ok wel iens de ambitie
oetspreuken um iens neis te willen lezen. Annette Timmer hef
mij toen hölpen en daornao hef Judith mij toen wieder inwarkt
um het neis op de tillevisie te kunnnen doen. As ien van de
vaste TV-neislezers, Judith Regendorp of Anouk Middel, der
niet was, dan much ik invallen. Toen ik met zwangerschapsverlof van mien eerste kind was, zag ik op een gegeven moment Wolter Klok het neis prissenteren op de tillevisie. Ik
dacht: ‘Oh, wat döt die het goed’. Maor ok: ‘Oh, straks komt
mien plekkie in gevaor’.” Mede deur Herma is Wolter Klok ontdekt bij RTV Drenthe, want zij was het die de mail met een
video van Wolter tussen alle andere mails opende en zag dat
de opnamen die Wolter zölf thoes maakt had van zien eigen
gemaakte neis, wel van goede kwaliteit was. “Wolter en ik bint
nou de vaste invallers veur het neislezen op de tillevisie en ok
op de radio 's mörgens hiel vrog, as Marjan Koekoek der niet
is, dan wisseln we elkaor of. Dat ochtendprogramma prissenteren is het leukste wat der is.”

… Herma Boer
Ik ben beneid wat ze nou eigenlijk leuker vindt, het tillevisiewark, of het presenteren
van radioprogramma’s. “Het
neis op de t.v. prissenteren is
leuk, maor ik geef toch de
veurkeur an de radio. Ik ben
nogal beweeglijk. Veur de radiomicrofoon slao ik wel een
keer met mien haand tegen
de microfoon, maor men
markt der thoes niks van. Op
de tillevisie moet ik me under controle holden. Kiek maor iens,
as ik het neis prissenteer, dan moet ik altied wat in mien haanden hebben, zoas vellen papier, aans vliegen mien handen alle
kaanten oet.”
Op de vraog of ze ok geern een eigen programma zul willen
hebben, antwoordt ze dat ze dat wel wil, maor hetgien ze nou
döt vindt ze ok hiel ofwisselend. Het invallen bevalt eigenlijk
wel goed. Naost het neis lezen en prissenteren, nimt ze ok wel
iens het historische programma van Sophie Timmer op de
radio op de zundagmiddag over.
Oes gesprek zit der op en Herma giet weer naor de redactie.
Ze mot helpen um het neis veur later op de middag klaor te
maken. Bureauredactiewark heet dat met een mooi woord veur
scrabble.

Wim Oosting

Puzzel
Deze keer maar één vraag:
Het is weer voorjaar en alles begint te groeien en te bloeien.
Mijn buurman heeft vorig voorjaar een nieuwe ronde vijver gemaakt. In het midden van die vijver plantte hij toen een prachtige, snelgroeiende waterlelie. Deze verdubbelde dagelijks in
oppervlakte. Na precies twintig dagen was de vijver volledig
bedekt door de waterlelie.
Na hoeveel dagen was één vierde deel van de vijver
bedekt door de waterlelie?

Puzzel
Stuur uw antwoord binnen twee weken na het verschijnen van
dit blad naar: secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl
Noteer in de mail ook even uw adres.
Er zijn kaarten te winnen voor het Klompenmuseum in Eelde
en het Hunebedcentrum in Borger.

Oplossing vorige puzzel
De oplossing van de puzzel in het februari nummer was
Anderen. Vragen over de Drentse historie leverden niet altijd
meteen antwoorden op. "Een moeilijke puzzel", zei iemand,
"maar met een computer kom je heel ver".
Er waren 19 mensen die de goede oplossing wisten:
Wim Dijkstra (Sleen), G. Zuurd (Assen), Janny Zwart-Naber
(Emmen), Matty Smit (Odoorn), Jan en Grietje Stevens
(Hollandscheveld), Hennie Luitjes-Oostra (Assen),
Hennie Blomsma, Geesje Hingstman, C.Talma-Schmal en
Wim Schipper (Westerbork), Harm en Gebke Abbing
(Oosterhesselen), Mannie Smit-Harmsen (Dedemsvaart),
Rob van Hattem (Vlaardingen), Henk de Weerd (Drijber),
Aaltje Hermelink-Pronk en H. Eising-Nijhoving (Beilen),
Roel Kwint (Assen),M.J. de Weerd (Koekange),
dhr. Boer (Rolde).
De mensen, die door loting winnaar zijn geworden, hebben
een streep onder hun naam. Ze hebben inmiddels hun vrijkaarten ontvangen.

Over de grens
Het is altijd met veel plezier dat ik het nieuws volg van RTV
Drenthe. Meestal kijk ik op de website, maar als het kan ook
op de radio of tv. Het is heel knap hoe de redacteuren elke dag
zoveel nieuwtjes vinden in de Drentse dorpen en steden. Dat
zult u toch met me eens zijn.
Het valt me dan op dat veel nieuwtjes passen bij Nederlandse
of Europese besluiten. Zo bespreken we in het Europees Parlement nu bijvoorbeeld om de houdbaarheidsdatum aan te
passen. Ik vind het dan heel fijn te lezen dat de Drentse voedselbanken dat een prima idee vinden, om voedselverspilling te
voorkomen. Veel mensen gooien voeding namelijk te vroeg
weg.
Boeiend vind ik ook een bericht uit Ruinerwold, waar de speelen ijsboerderij ‘De Drentse Koe’ stopt met het melkveebedrijf.
Veel melkveehouders in Nederland gaan nu door een moeilijke
tijd, weet ik uit de politiek. Het is mooi dat deze ondernemer
andere inkomsten heeft gevonden. Dat kan een voorbeeld zijn
voor andere regio’s.
Zo is er altijd wel een verband met gebeurtenissen over de
provinciegrens. Wat ik dan zou willen aanmoedigen, is om dan
ook over de landsgrens te kijken. Want Drenthe grenst niet
alleen aan Groningen, Friesland en Overijssel. Nee, de provincie grenst ook aan Nedersaksen.
Met deze Duitse deelstaat hebben we een band, al is het maar
door onze mooie Nedersaksische streektaal. Nedersaksen
heeft Drenthe meer te bieden dan alleen een verdwaalde wolf.

Over de grens
We leven tenslotte binnen één Europese Unie. Onze Europese
samenwerking van ruim 500 miljoen mensen gaat steeds meer
om grensoverschrijdende regio’s. De zogeheten Euregio’s: die
hebben de toekomst. En Drenthe heeft dat met Nedersaksen.
We zien dat ook in het rapport met Europese toekomstvisies
van Jean-Claude Juncker, die nu de Europese Commissie
voorzit. Hij schetst opties met meerdere vormen van samenwerking binnen de EU. We kunnen daaruit kiezen.
Ik concludeer dat vooral een goede samenwerking met het
grote Duitsland erg belangrijk is.
Dat geldt ook voor Drenthe en Nedersaksen. Want om iets te
kunnen leren van de buren, moeten we eerst weten wat er
speelt.

Annie Schreijer-Pierik

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 (vervolg)
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.

Ledenaanbieding Openluchtspel
“PAS OP VOOR DE BUREN”
Auteur Hans van Wijngaarden
Dokter Pil is 25 jaar huisarts. Een jubileum dus! Aanleiding
voor z’n patiënten om hun geneesheer een feest en een vakantiereis aan te bieden. Dokters buurman, accountant Jan
van Dalen, penningmeester van het feestcomité ontdekt tot z’n
schrik een tekort van 1500 euro. De vrijgevigheid van de patiënten heeft hij te hoog ingeschat. Hij vertikt het om daar zelf
voor op te draaien. Daarom is hij maar zo vrij de dokterswoning tijdens diens vakantie te verhuren aan Kees en Koba van
Aalst, een stel rare uit de klei getrokken vakantiegangers. En
die Kees wordt door een paar toevallige patiënten prompt aangezien voor de dokter, die in z’n onnozelheid ouderwetse maar
niettemin waardevolle adviezen rondstrooit. Rampzaliger voor
Jan de penningmeester wordt het als de dochter van dokter
Pil, een medisch studente, komt opdagen om ‘n weekend in
haar ouderlijk huis door te brengen prompt gevolgd door haar
vriend die een appeltje met haar te schillen heeft. De dochter
weet niets van vakantie-verhuur van Pa’s huis. Dat wordt één
pot narigheid en dat voor die armzalige 1.500 euro...
▪
▪
▪
▪
▪

Speeldatum: zaterdag 19 augustus 2017.
Aanvang: 20.30 uur.
Entree voor leden € 7,00, niet leden betalen € 9,00.
Locatie: Openluchttheater Havelte,
Kerklaan 2a, 7971 CV Havelte
Zie voor meer info: www.openluchtspelhavelte.nl

Reserveringsformulier
Opgave voor Openluchtspel Havelte op zaterdag 19 augustus 2017.
Opgave uiterlijk 30 juli 2017.
Aanmelden kan via dit formulier, via www.vriendenrtvdrenthe.nl
(hier kunt u ook met behulp van iDEAL de entree betalen),
of via mailadres kaarten@vriendenrtvdrenthe.nl. Reserveringsformulier
zenden aan: Vrienden RTV Drenthe t.a.v. Gerrit Kroon, Hoofdweg 183,
9765 CE Paterswolde. Alleen uw naam, lidnummer(s) en telefoonnummer
dient u in te vullen. Tevens een machtiging voor automatische incasso.
Entree voor leden € 7,00, niet leden betalen € 9,00.
Kaarten liggen klaar bij de kassa van het openluchttheater.
Aantal leden: ________________

Aantal niet leden: ________________

Naam: ______________________________________________________
Lidnummer(s): ________________________________________________
Telefoonnummer: _____________________________________________
E-mailadres: _________________________________________________
Hierbij machtig ik de Vrienden van RTV Drenthe om de entree automatisch
af te schrijven.
IBAN/Bankrekeningnummer: _____________________________________

Handtekening: ________________________________________________
Entree wordt via SEPA incasso geïncasseerd rond 15 augustus 2017.
Nieuw binnen SEPA zijn het incassant ID en het machtigingskenmerk:
Incassant ID: dit is een unieke code die De Vrienden van RTV Drenthe als incassant
van de bank heeft gekregen. Het incassant ID van de Vrienden van RTV Drenthe is:
NL78ZZZ400479870000. Dit machtigingskenmerk komt ook te staan op uw
dagafschrift bij de SEPA-incasso van de Vrienden van RTV Drenthe.

