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Van de veurzitter
As ie dit leest is de zomer al weer een einde op weg.
De jaorvergaedering is e west. Daor hebbe wej ofscheid e neumen
van Wim Oosting as secretaris. Hej hef veule wark verzet en daor
veur nog veule daank.
Het secretariaat wordt veureerst deur Jan Bruins e daone en oense
vriendenpraot deur Annie Brandsma. Netuurluk mit de neudige ondersteuning. Veul starkte er mit.
Der kunnen wel meer meinsen bij in bij de jaorvergadering maor het
was best gezellig, zeker nao ofloop van het officiële gedielte tiedens
de bingo die deur Aaldert Oosterhus preseteerd worde.
Now komp de fietstocht weer in zicht en netuurluk het openlochtspul. En veul zult mit de vekaancie doende wezen.
Al mit al weer een drokke tied, maor dat hold oe der goed bej.
En hoe drokker ai het hebt hoe fitter ai blieft.
Dus MIT doen mit allerlei bezigheden.
Beste meinsen ik weinse oe een mooie zomer en tot kiek.
Groeten uut Leggel.

Roelof Koops
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Van de penningmeester
Contributie
As ik dit schrief dan is het alweer een maond leden dat wij de ledenvergadering hadden. En nao de warkzaomheden veur de jaorrekening en de begroting ben ik nou volop an de slag met het innen
van de contributie veur 2019-2020.
Vandaag, op 17 juni, bliekt dat er van de leden die per nota betaalt
nog 6 vergeten bint om de contributie over te maken. Die leden hebt
wal al een herinnering had, maor tot nou toe nog niet betaald. Wij
zullen het wal bizönder op pries stellen aj dat toch nog wal even
doet.
Der bint nog een aantal leden die niet per automatische incasso wilt
betalen. Daor is niks mis met, dat is je goed recht. Maor op de ledenvergadering in mei 1918 heb wij ofspreuken dat die leden € 1,00
extra betaalt veur de extra kosten veur het versturen van de brieven
enz. Drie van oeze leden hebt dat niet daon en hebt gewoon € 7,00
overmaakt. Vergissing denk ik dan maor. Misschien wilt ze die iene
euro toch nog betalen, net zoas de aandere leden ok daon hebt.
Opzeggingen
Der bint leden die um wat veur reden dan ok heur lidmaatschap opzegt. Natuurlijk vindt wij dat as bestuur wal arg jammer. Maor wij wilt
je dan wal dringend verzeuken um dat niet per tillefoon te doen,
maor stuur even een mailtie of schrief een briefie. Aj belt dan heb wij
niet altied pen en papier bij de haand, bin wij argens aanders of
stao wij net bij de kassa in de winkel of zo. Dat is dan lastig, want
dan weet wij later niet meer precies de naam en het adres.
Alvast bedankt!

Henny van der Veen

Openluchtspel

De Toorn van Thunaer

U kunt dit jaar naar
‘De Toorn van Thunaer’
op vrijdag 6 september,
aanvang 19.45 uur.
We hebben een serie kaarten besteld. Wie er voordeliger heen wil,
moet snel reageren. U kunt per persoon 22,50 euro overmaken
(normaal € 27,50) op rekening NL77RABO 012 449 3998. U ontvangt de kaarten spoedig na de betaling. Indien niet meer voorradig,
krijgt u meteen bericht en wordt het geld teruggestuurd.
In het gebied van landgoed De Klencke wordt een muziek- en
theaterproductie uitgevoerd. De Klencke is een landgoed van 200
hectare tussen de dorpen Sleen en Oosterhesselen. Het script werd
geschreven speciaal voor deze locatie en er is gebruikt gemaakt van
de landschapselementen water, weiland en bos op deze plek. De
productie is een combinatie van muziek, zang, taal, decor en toneel.
Uitgevoerd in een natuurlijke en cultuurhistorische omgeving en een
unieke belevenis voor zowel de deelnemers als de bezoekers.
Het speciaal geschreven verhaal voor de productie is gebaseerd op
historische feiten en heet ‘De Toorn van Thunaer’. Voor het stuk zijn
twintig muziekstukken gecomponeerd. De muziekstukken variëren
en worden geschreven voor solisten, ensembles, een kinderkoor en
een groot gemengd koor. Vele mensen, waaronder Harm Dijkstra en
Jan Kruimink hebben een bijdrage geleverd.
In de nieuwsbrief van de organisatie van de Thoorn van
Thunaer werd vermeld dat de kaarten voor vrijdagavond
6 september zijn uitverkocht. Maar er zijn via de Vrienden van
RTV Drenthe nog een aantal kaarten met korting beschikbaar.
Wees er snel bij, want op = op!

Fietstocht op 14 september 2019
De jaarlijkse fietstocht brengt ons dit jaar naar
Noord-Drenthe, waar we door prachtige natuurgebieden en langs bijzondere musea gaan
fietsen. Het startpunt is zalencentrum
Hingstman, Hoofdstraat 18, 9491 AE in Zeijen.
De inschrijving start om 10.30 uur en na een kopje koffie/thee met
koek, kunt u vanaf 11.00 uur starten. Kosten: leden € 7,50 en niet
leden € 9,00 inclusief koffie/thee met koek.
Op 14 september is het ook open Monumenten dag.
De eerste rust-stempelplaats is bij Brouwerij en Kaasmakerij Maallust in Veenhuizen. Bij zowel de brouwerij als de kaasmakerij zijn
mensen aanwezig om informatie te geven. Er is daar eventueel ook
gelegenheid om te lunchen, maar ook onderweg zijn daarvoor diverse gelegenheden. En natuurlijk kan er overal gepicknickt worden
Daarna gaat de route verder langs het gevangenis museum ‘Esserheem’ en het Oude Elektriciteit museum. Deze zijn ook te bezichtigen. Vervolgens fietsen we via Norg weer richting Zeijen. Daar moet
u dan uw kaart inleveren en is om 16.30 uur de prijsuitreiking.
Na de prijsuitreiking is er een warm en koud buffet, kosten € 17,50
uiteraard voor eigen rekening. U kunt zich daarvoor ’s ochtends bij
de inschrijving aanmelden.
We hopen dat veel mensen meegaan met de
fietstocht en dat de weergoden ons dit jaar
goed gezind zullen zijn!

Puzzel
Wat betiekent understaonde Nederlandse woorden in het Drèents?
Zet allent de vetgemaakte letter achter het goeie woord.
1. blaozerd =
2. aoverbloezend =
3. donkermorgen =
4. dweelachtig =
5. flodderhopsem =
6. jentig =
7. labbedoedas =
8. liekelatte =
9. mezzels =
10. muurpieper =
11. neerswisser =

12. prootvolk =
13. roembeins =
14. sangblauwbont =
15. scheuvelloper =
16. slichtvol =
17. sneidrevel =
18. stuutsiekoor =
19. taofelzwilk =
20. vanneis =
21. zwaorvoets =
22. zwiemelig =

a. zwanger, b. meisje dat graag uitgaat, c. sneeuwjacht, d. draai om
de oren, e. opschepper, f. flink, g. duizelig, h. met grote borsten,
i. opnieuw, j. liniaal, k. helemaal vol, l. ochtendschemering, m. ribkoord, n. verstrooid, o. wijdbeens. p. krekel, q. tafelzeil, r. schaatsenrijder, s. mazelen, t. pimpelpaars, u. toiletpapier, v. bezoek
Zuuk bij de volgende getallen de letters die'j der achter zet hebt:
9 - 17 - 2 - 13 - 1 - 4
Stuur het woord daj nou kunt lezen binnen een week naor
brandsma.daman@gmail.com. Je kunt weer een mooi boek winnen.
De winnaars van de puzzel van april: 1. Janny Zwart uit Emmen,
2. Hennie Blomsma uit Westerbork.
Beiden hadden het woord KNIEPER, maor PIEKERN was ok goed.

Optreden De Stroatklinkers
Op zaterdagmiddag 16 november treden voor ons de Stroatklinkers
op in Zalencentrum Meursinge te Westerbork.



Aanvang 14.00 uur.
De zaal is open om 13.00 uur.

De entreeprijs voor leden van Vrienden van RTV Drenthe is € 8,00
en voor niet leden € 12,00. De entreeprijs is inclusief een kopje koffie of thee en een plakje cake. In de pauze is er weer een verloting.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het entreebedrag over te maken op
rekeningnummer NL77RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden Omroep
Drenthe onder vermelding van ‘Stroatklinkers’. Bij aanmelding graag
uw lidnummer vermelden. Als u voor gasten betaalt wilt u dan ook
het aantal gasten en eventueel hun namen vermelden. Bij de ingang
krijgt u een bewijs van toegang.
Extra consumptiemuntje
Leden die op 2 maart aanwezig waren bij het optreden van de toneelvereniging Nut en Genoegen in zalencentrum Wilhelminagebouw te Beilen krijgen een extra consumptiemuntje voor het optreden van de Stroatklinkers.
We hebben van de beheerder van het Wilhelminagebouw een korting ontvangen omdat het geluid in de zaal die avond niet aan de
verwachtingen voldeed. Dat was voor iedereen vervelend en zeker
voor de beheerder.
Het bestuur is van mening dat deze korting ten goede moet komen
aan de leden die wel van het toneelstuk hebben genoten, maar niet
alles hebben kunnen verstaan.

Optreden De Stroatklinkers






Bob Heidema
Adrian Farmer
Bert Veldkamp
Harry Jansen
Henk Bloupot

–
–
–
–
–

gitaar, zang
banjo, dobro, gitaar, zang
basgitaar, contrabas, zang
mandoline, viool, banjo, zang
accordeon, mondharmonica, ukelele,
percussie, zang

De Stroatklinkers bint in 1990 ontstaon als een gelegenheidsbandje
veur een optreden in het toenmalige Groningstalige radioprogramma
van RTV Noord. Bizunder is dat de Stroatklinkers gekozen hebt veur
het Gröningse dialect in combinatie met zogenaamd bluegrass-muziek.
Dit is een muziekstijl ontstaon oet Ierse en Schotse muziek, vermengd
met muziek oet de slavenarbeid. De Stroatklinkers speult veurnamelijk
bluegrass en folk. Dit is akoestische meziek waorin gitaar banjo, mandoline, dobro, viool en contrabas een hoofdrol speult. De Stroatklinkers
hebt naost dizze instumenten de accordeon deran toevoegd. Daormet
en deur de Grönningstaolige teksten, naost het Engelse repertoire, hef
de groep een eigen stijl ontwikkeld. De groep speult op authentieke
wieze veur ién centrale microfoon. Dit maakt dat optredens levendig en
soms beheurlijk hilarisch kunt wezen. Samen met de aanstekelijke presentaotie zörgt dit veur de neudige humor. Maor bovenal staot de Stroatklinkers bekend um hun virtuositeit op hun instrumenten.
De Stroatklinkers kun je de ene dag aantreffen ‘op het biljart’ in de
kroeg op de hoek voor 40 man publiek en de andere dag op een immens groot podium voor 40.000 bezoekers, (internationaal countryfestival Litouwen). Verder op ‘straat’ (evenementen, braderieën, enz.), in
kantines (personeelsavonden, koffieconcerten), theaters, festivals,
dorpshuizen noem maar op. De Stroatklinkers werkten mee aan radioen -tv-programma’s van de AVRO, VPRO, VARA, TROS, NCRV, Radio
Noordzee en diverse lokale, regionale- en buitenlandse omroepen.

In gesprek met …

Dink Binnendijk is roem 60 jaor leden geboren in Leiden en hef daor
ok op schoel zeten. Op dit moment is hij al weer een aantal jaoren
directeur van RTV Drenthe. Hij vund interviewen leuk wark en
schreef tiedens zien studie under andere items over Felix Meurders
en Johan Cruijff. Vervolgens verkocht hij zien verhalen an kraanten.
Johan Derksen vult nou elke dag een uur op radio Drenthe. Johan
en Dink kent mekaor nog van vrogger, via Johan hef hij een stageplek kregen bij Voetbal International en is daor blieven hangen als
freelancer. Dinks werkzaomheden kenmerkt zuch deur veulziedigheid. De functies die hij bekleed hef volgt hierunder even kört. Ik wil
geern de aandere kaant van Dink laoten zien, maor dat is ok zoveul
dat ik dat in dit stukkie niet allemaol kun weergeven. Naost een aantal bladen in het begun, warkte hij achtereenvolgens in umroeplaand
bij RTV Oost, Omroep Limburg, Omroep Flevoland, RTV West, RTV
Noord-Holland en nou al wat jaoren als directeur/hoofdredacteur bij
RTV Drenthe. Hij was ook nog even betrökken bij Sport 7. Dit mus

Dink Binnendijk
een sportzender naost NOS Studio Sport worden. Hij much daor
zien eigen takenpakket samenstellen en hef in die periode een groot
diel van de wereld ofreisd. Op een gegeven moment echter was het
geld op en stopte het project. Hij weur nog hiel even deur SBS overnummen, maar vuulde zuch daor niet zo happy. Der weurden volgens hum veul fouten maakt en dat argerde hum.
"Toen ik zag dat der veul fout gung, dacht ik dat ik het beter zul
doen. Vanof die tijd heb ik allent nog maor leidinggevende posities
bekleed. Ik kende inmiddels veul mèensen in de umroepwereld en
men kende mij ok in Limburg. Ik had mien wark altied goed daon en
dat weur deurverteld. Zo kun ik ok gemakkelijk in Limburg an de
slag. Limburg mus een televisiezender hebben en daor mus ik leiding an geven. Mèensen die met wolden warken, mussen solliciteren en dat leverde veul sollicitanten op. Ik weet nog goed dat we
tientallen mèensen op ien dag luten opdraven. We hadden bij Van
der Valk een ruumte ofhuurd um met al dizze belangstellenden te
praoten van 's mörgens vrog tot 's aovends laat."
Toen Dink in Limburg ansteld weur, vunden de Limburgers dat dat
wark ok best wel deur een Limburger oetvoerd zul kunnen worden.
In een radioprogramma kun men daor zien ongenoegen over angeven, maar toen men deurhad dat Dink best wel het Limburgs verstund, veraanderde men. Toch bent Limburgers bar chauvinistisch,
want as men under mekaor is, zal men niet gauw overgaon in het
Nederlaands as der een ‘Hollander’ bijkomt. Iedereen die niet in
Limburg woont is dan een Hollander. Ok al komt die oet Drenthe,
Friesland of Noord- Holland. Toch vindt Dink dat men wel trots mag
wezen op de streektaal die men sprek. Een hieleboel gaot over in
het Nederlaands as ze markt dat de aander gien streektaal kent.
Zelfs Jan Germs begunde in zien eerste gesprek met Dink in het

In gesprek met …
Nederlaands. Toen Dink zee, dat hij gewoon zien eigen taol mus
gebroeken, gung hij over in het Drèents.
"De verschillen in dit laand zie je aj deur het hiele laand warkt hebt.
Limburgers reageren hiel aans as beveurbield Tukkers. Aj tegen een
Limburger beveurbeeld zegt dat ze zoveul van hoempapa muziek
holdt, dan vuult ze zuch arg anvallen. 'Deugt we dan niet', heur je
dan. Aj tegen een Twent zegt 'wat een stellegie boeren bent jullie',
dan zegt hij 'ja, dat bent we ok'. Ze zegt der altied achteran: 'jij veul
plezeer in de file in de randstad.' Aj in Limburg woont as gien Limburger, dan kom je der niet makkelijk tussen. Je blieft een Hollander.”
In Flevoland tröf Dink een hiel aandere situatie an. Hij hef daor warkt
tussen 1999 en 2004. Het was de eerste keer dat hij as directeur
aan het wark kun. Daorveur was zien wark veurnamelijk op de journalistieke kaant richt. As directeur moej alle underdielen beheersen.
"De Noordoostpolder en Flevoland hadden wel een cultuur maor
gien gezamenlijke cultuur, zoas in Drenthe. Ik mus iets bedenken
um mèensen toch betrökkenheid bij de regionale umroep te laoten
vulen en wilde geern de roofvogel van de polder, de kiekendief in
het logo van de umroep hebben en daor waren de mieste metwarkers het met iens. De TV ofdeling bevund zuch in Almere en de
radio zat in Lelystand. Ik wilde die twee bij mekaor brengen. Alles
mus under ien dak en daorveur was neibouw noodzakelijk. Toen het
gebouw klaor was gung men daorin fanatiek an het wark. As leidinggevende moej passie laoten zien. Aj zölf niet gedreven bent en niks
oetstraalt, dan is het moeilijk um mèensen met te kriegen Dit is
overal hetzölfde. Enthousiasme, samen met vakmanschap, is hiel
belangriek. As ik allent maor onzin oetkraom, krieg ik niks veur
mekaor. Daodkracht, die gepaard giet met empathie is de beste
manier van warken. Je moet de mèensen anvulen en aj te hard bent

Dink Binnendijk
tegen de metwarkers, dan verlies je het mensenlijk oet het oog. Aj
daorentegen te zacht bent, dan durf je niet deur te pakken. Ok van
missers kuj leren. Je moet dan weer je ideeën bijstellen. Het is een
samenspel. Ik wens ok gien arrogante metwarkers, want die kunt de
boel verzieken. Die mèensen pak ik meteen in hun nakvel. As een
umroep succesvol is, draag je as directeur een belangrijke stien bij,
maor je doet het niet allent. Een telefoniste is net zo belangriek as
een directeur, maar de verantwoordelijkheden bent verschillend. In
mien functie moej elke dag fanatiek wezen. Je moet je jezölf elke
dag weer oppeppen. Op het moment dat ik niet meer fanatiek ben,
kan ik beter stoppen. Ik kan me ok hiel druk maken over onrecht,
dan kan ik hiel arg kwaod worden. Dat is echt, ik kan geen rol speulen. Aj an jezölf markt dat je de drive niet meer hebt, dan moej wegwezen. Dan hebt ze beneden (op de warkvloer) ok het idee ‘het zal
wal’. Je moet ok mèensen um je hen verzamelen die je de waorheid
durft te zeggen. Daor kuj niet zunder."

In gesprek met …
In november 2010 is Dink begunt in Drenthe. Hij wil mèensen om
zuch hen hebben die niet te makkelijk bent. Je hebt bij een umroep
toch allemaol redelijk opgeleide mèensen, zodaj zölf ok redelijk ontwikkeld moet wezen. Toen hij in Assen kwam waorschuwden ze
hum veur de kraant, want die kun nog wal iens negatief weden.
Maor Dink zegt dat hij eigenlijk allent maor positieve ervaringen met
het Dagblad hef.
Ondanks alle drokte, hef hij ok nog wal tied veur een paar hobby's.
Dink is een groot voetballiefhebber. Veur hum zölf was zaalvoetbal
al hiel mooi, maar op het grune gres gung het minder. Sinds veule
jaoren is hij fan van een Engelse club. Hij is niet allent fan, maar ok
nog iens lid van de supportersvereniging van Manchester City. En
hij giet regelmaotig naor Engeland um wedstrijden van City te bekieken. Hij vlug dan van Schiphol naor Engeland. City is de club van
het volk van Manchester, volgens Dink trekt Manchester United
meer publiek van boeten. In Engeland gaot de supporters van de
verschillende elftallen eigenlijk redelijk goed met mekaor um. Hiel
aans as in Nederlaand, waor het soms op gevechten oetdreit. Je
moet in Engeland echter niet in het vak van de tegenstander zitten
gaon. Dan word je der gauw oetzet. As City tegen United mot
speulen, dan heerst der wal haat en nijd.
Een aandere hobby is meziek. Niet dat hij zelf een instrument bespeult of goed zingt, maor het giet hier um het bezuken van concerten. De leste jaoren lustert hij ok naor klassieke meziek, maor eigenlijk is hij een veulvreter op het gebied van de popmeziek. Op een
wand in zijn warkkamer hangt een ofbeelding van Harry Muskee.

Dink Binnendijk

Ik vraog Dink of hij over een jaor of vief, als hij van zijn pensioen
giet genieten weer terug wil naor Leiden.
"Ik gao niet terug, maor kom der nog wel regelmaotig, umdat mien
dochter daor studeert. Ik heb der echter gien femilie meer wonen
waor ik hen moet. Ik heb al op zoveul plaotsen woond en dat hef
met mien wark op verschillende locaoties te maken en dat komt
weer deur mien motto dat je in het leven der oet moet halen wat der
in zit waor dat dan ok is. Je maakt in je leven ok verkeerde keuzes
en fouten, maor daor leer je van. Het leven vind ik aangenaam en je
moet daorbij soms ook wel een beetie mazzel hebben."
Ik vind dit leste een mooie afsluting van mien bezuuk an Dink. Aj dit
allemaol weet, dan kiek je soms aans tegen ien an. Dit is ok veur mij
het veurdiel van dizze stukkies.

Wim Oosting

Veurlezen en Wiesneus 2019
Wat hebt de honderden vrijwilligers van het Huus van de Taol het
weer drok had met het veurlezen op basisschoelen. En met succes,
want kinder (en ok leerkrachten!) hebt er weer van geneuten. Der is
van ’t jaor an maor liefst 24.754 kinder veurlezen en dat gebeurde
op 195 basisschoelen. Dat wil zeggen dat 75% van de Drentse underwiesinstellingen het weerdevol vindt dat kinder ok in de streektaol veurlezen wordt. Elk kind waoran veurlezen weur, kreeg het
tiedschrift Wiesneus 2019 in handen. Daor stunden ok puzzels en
opdrachten in en umdebij 800 leerlingen hebt de muite nummen met
te doen um de priezen. Die priezen (drie maol een tablet en vrijkaorten veur Attractiepark Drouwenerzand) bint undertussen oetlangd.
En niet allén in Drenthe is de Wiesneus 2019 oetkommen. Veur ’t
eerst hef een groot diel van de rest van het Nedersaksische taolgebied ok metan daon: Achterhoek (2.500 Wiesneuzen), Overiessel
(15.000 exemplaren) en Grunning (10.000 tiedschriften). Daormet
laot we zien daw bij mekaar heurt. Op 10 oktober lestleden is ja niet
veur niks het convenant veur het Nedersaksisch tiekend. In dat convenant zegt de landelijke overheid en de bestuurders in NoordoostNederland dat oeze streektaol het weerd is um veur te vechten. En
deur in het hiele Nedersaksische taolgebied in dezölfde periode veur
te lezen en kinder hetzölfde tiedschrift (in verschillende taolvarianten
vanzölf) oet te langen maak we die mandieligheid nog ies extra dudelk. De ervaringen waren ok in die aandere previncies bar positief.
Wij hebt dan ok besleuten um in 2020 weer samen op te trekken.
Wij hebt al een thema bedacht veur de Wiesneus 2020, namelijk
Vrijheid, hiel toepasselijk veur het jaor dat het 75 jaor leden is dat de
Tweede Wereldoorlog eindigde. En hiel veurzichtig biw al begund
met de veurbereidings en bint er al een drietal liedties in de maak.

Jan Germs

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.
Stichting Museum Ergens in Nederland 1939-1945
Weerdingerhaag 8, 7815 LZ Emmen
www.ergensinnederland1939-1945.nl
 Met ledenpas € 2,00 entree
Stedelijk Museum Coevorden
Haven 4, 7741 JV Coevorden
www.museumcoevorden.nl
 Per ledenkaart een entreekaartje van € 2,50 voor 1 persoon
(normaal volwassenen € 6, of € 5 voor 65+)
Niet in combinatie met andere kortingen
Kabouterland
Zuiderhoofdstraat 11, 7875 BW Exloo
www.kabouterland.nl
 Normaal € 8,50; met pas € 1,- p.p. korting voor max. 4 pers.
Hunebedcentrum
Bronnigerstraat 12, 9531 TG Borger
www.hunbedcentrum.eu
 Normaal: € 12.50 (volwassenen), met korting: € 10,-

Wonderwereld
Ruiten A Kanaal Noord 1, 9561 TE Ter Apel
www.wonderwereld.nl
 Normaal € 8,50; met pas € 1,- p.p. korting voor max. 4 pers.
Internationaal Klompenmuseum
Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde
www.klompenmuseum.nl
 € 1,- korting p.p. (maximaal 2 personen)
Openluchtmuseum Ellert en Brammert
Tramstraat 73, 7848 BJ Schoonoord
www.ellertenbrammert.nl
 € 1,- korting p.p. (maximaal 2 personen)
Gevangenismuseum
Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
www.gevangenismuseum.nl
 € 1,- korting p.p. (maximaal 2 personen)
Industrieel Smalspoor Museum
Griendtsveenstraat 140, 7887 TK Erica
www.smalspoorcentrum.nl
 € 1,- korting op de entreeprijs (maximaal 2 personen)

Ledenpas (vervolg)
Drouwenerzand Attractiepark
Gasselterstraat 7, 9533 PC Drouwen
www.drouwenerzand.nl
 € 1,- korting p.p. (maximaal 4 personen)
Niet in combinatie met andere kortingen
Beelden in Gees
Schaapveensweg 16, 7863 TE Gees
www.beeldeningees.nl
 € 2,- korting (maximaal 2 personen)
Kamp Westerbork
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen
www.kampwesterbork.nl
 Op vertoon van de ledenpas een kopje koffie of thee gratis
C + B museum
Voorstreek 4, 9444 PE Grolloo
www.cubymuseumgrolloo.nl
 Op vertoon van uw pas betaalt u € 5,- i.p.v. € 7,50
Kinderwereld Speelgoedmuseum
Brink 31, 9301 JK Roden
www.museumkinderwereld.nl
 Een kop koffie gratis + € 0,50 korting op de entreeprijs
Museumboerderij De Karstenhoeve
Dokter Larijweg 21, 7961 NL Ruinerwold
www.karstenhoeve.nl
 Op vertoon van uw ledenkaart een kop koffie of thee gratis

Molenmuseum De Wachter
Havenstraat 36, 9471 AM Zuidlaren
www.dewachter.nl
 € 1,- korting voor volwassenen op vertoon van de pas
Huus van de Taol
Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen
www.huusvandetaol.nl
 Korting op een boek dat in Vriendenpraot wordt aangeboden
Het Veenpark
Berkenrode 4, 7884 TR Barger-Compascuum
www.veenpark.nl
 In plaats van € 14,50 of € 15,50 betaalt u slechts € 12,50
Niet in combinatie met andere kortingen
Museum De Wemme
Burgemeester Tonckensstraat 49, 7921 KB Zuidwolde
www.dewemme.nl
 toegang museum en koffie/thee met koek:
in plaats van € 5,50 voor € 4,50

