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Van de veurzitter
Het is een beetie laat, maor toch wil ik je allemaol nog een
goed 2017 wèensen.
’t Is vier maond leden daj een Vriendenpraot in de bus had
hebt. Tied um even weer bij te praoten.
Op 17 meert treedt ‘Twee Recht Twee Averecht’ veur oens op
in Beilen. Dit is een zeer populair cabaretgroepie, bestaonde
oet vier vrouwen: Alie, Julia, Lucina en Janet. Wiederop kuj
hier meer over lezen en je anmelden.
De fietstocht hebt we dit jaor vastlegd op 9 september. Hopelijk
is der dan minder te doen op aandere plaotsen en op die
daotum giet Hemmeltied ok weer de provincie in. Harm Dijkstra
en Leonie van der Werf komt dan met de technici bij oes op
bezuuk. Dus een live-oetzending tiedens de start.
Over de jaorvergadering, de fietstocht en de gezellige aovend
of middag in november kuj in de volgende Vriendenpraot meer
lezen.

Wim Barkhuis
N.B. De ledenvergadering wordt gehouden op
donderdagavond 18 mei aanstaande in de studio.

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

Grammieterig!
Met veel plezier schrijf ik voor u deze eerste bijdrage voor
Vriendenpraot van de Vrienden van RTV Drenthe.
Uw bestuursleden Wim Barkhuis en Wim Oosting hadden mij
gevraagd omdat ik opkom voor onze mooie streektalen.
Drents, Twents en andere Nedersaksische talen dreigen langzaam in de vergetelheid te raken. De jongeren leren het niet
meer. Dat is jammer, want het Nedersaksisch is een echte
taal. U kunt zich er tot achterin Duitsland goed verstaanbaar
mee maken!
Wie de taal niet aan zijn kinderen leert, laat een cultuur en historie verloren gaan. Daar kan ik grammieterig van worden, om
eens het Drentse Woord van het Jaar (van Huus van de Taol)
te gebruiken!
Om actie te ondernemen, heb ik in het Europees Parlement
een conferentie georganiseerd over het Nedersaksisch, compleet met een concert van het Nedersaksisch Vocaal Ensemble. Veel aandacht ging naar spreker Jan Kruimink, met zijn
project ‘Drents op school’. Dat is letterlijk een schoolvoorbeeld
voor veel andere regio’s met Nedersaksische talen, zoals
Twente of de Achterhoek.
Gelukkig zijn er sindsdien veel plannen ontstaan voor tv-series,
boeken en websites in streektaal.
Een geweldig initiatief is al dat RTV Drenthe nu meer programma’s maakt in streektaal, samen met RTV Oost en Omroep

Grammieterig!
Fryslân. Terecht, want Drenthe is een mooie provincie met een
eigen karakter. Assen is geen Den Haag of Maastricht!
Ik hoop dat RTV Drenthe zo nog meer luisteraars, kijkers en
lezers zal krijgen. Want een prachtige provincie verdient een
krachtige omroep!
Ik vind het daarom erg jammer dat deze regering zoveel heeft
bezuinigd op de regionale omroepen. Samen met u mag ik hopen dat een volgende regering dat terugdraait. Bij mijn conferentie over Nedersaksisch toonde de Europese Commissie
zich wel erg bereid om mee te betalen aan goede projecten in
ons Nedersaksisch. Brussel die het goede voorbeeld geeft en
Drenthe wil helpen: wie had dat gedacht?

Annie Schreijer - Pierik
Lid van het Europees Parlement

Nieuws van RTV Drenthe
Samen voor de Voedselbank
RTV Drenthe stond van 7 t/m 16 december volledig in het
teken van de actie Samen voor de Voedselbank om zoveel
mogelijk producten voor de Drentse voedselbanken in te
zamelen. Heel Drenthe kwam in actie.
De actie Samen voor de Voedselbank heeft in totaal
182.908,00 euro aan goederen en donaties opgeleverd.
RTV Drenthe dankt
alle vrijwilligers en
gulle gevers voor hun
bijdrage.

Nieuws van RTV Drenthe
Alles Plat
Vanaf januari 2017 zendt Radio Drenthe elke werkdag om
19.00 uur het radioprogramma Alles Plat uit. Een uur lang de
allerbeste streektaalmuziek uit Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe.
Dit programma is een samenwerking tussen Omroep Gelderland, RTV Oost, RTV Noord en RTV Drenthe.

LOOS
Weten hoe inwoners van Odoorn hun dorp noemen? En op wie
Daniël Lohues in augustus ’86 op slag verliefd werd? Wat is
‘ginnegappen’? Vragen die voorbij kunnen komen bij LOOS, de
snelste streektaalquiz van Nederland.
Vanaf maandag 6 maart dagelijks op TV Drenthe tijdens
‘Meertmaond Streektaolmaond’. De presentatie is in handen
van Harm Dijkstra.

Speciale uitzendingen
Ook dit jaar doet RTV Drenthe van enkele grote evenementen
in de provincie live verslag. Zo zullen we dit jaar onder andere
aanwezig zijn bij de Ronde van Drenthe, de Cascaderun, het
TT-festival en de Gouden Pijl.
Houd voor uitzendtijden en andere live-evenementen de website en Radio en TV in de gaten.

Een boouk oetgeven
’k Har nooit daocht, da ’k een boouk zul schrieven, laot staon
oetgeven. Hoou is dat dan toch zo kommen? Haost 10 jaor
leden startte oons Hoes van de Taol. Anne Doornbos oet Eein,
veurzitter van dizze club, achtte het neudig, dat der in alle
Drèentse gemeeinten een taolschulte kwam. Hij zölf was de
taoldrost, de grote baos van het streektaolgebeuren in
Drenthe. In oons Hoes van de Taol wör Jan Germs de chef.
In een schultevergaodering gaf Jan oons de opdracht, dat der
in de streekblaoden aandacht mus kommen veur de streektaol.
As ’t kun, ok in schooul- en sportkraanties en in aal die aandere vereeinegingskraanties, die der bennen. Ik gung schrieven
in de Nörgerkraant en kreeg te maoken met Nico Bossina. Die
woonde toendertied in Langel. Ik zul eein maol in de virtien
daogen een stukkie schrieven. Eein kaantie van mien schriefblok vol. Ja, ik schrief nog! Ik weeit neeit meer waorom, maor
al gauw wör dat elke week. Da’s daornao zo bleven. Ik daocht,
ik prebeer ’t. As ’t niks wordt, daor gung ik vanoet, stop ik der
met. De stukkies hadden ja niks om hakken. De vaste titel wör:
‘Met de klink in de haand’.
Eerst kreeg ik gien reacties. Mien vermoeden wör bevestigd. ’t
Was niks. Al gauw wör der wel reageerd. Jij gebruken dat
woord. Ik gebruuk daor een aander woord veur. Hoou koj altied
aan joen onderwarpen? Ik vind der herkenning in. Zo was ’t
eerder bij ons ok. Ik lees joen stukkie ’t eerst, as de Nörger
kraant komp. Soms heurde ik van een Nederlandstaolige, dat e
mien stukkies ok leest. Ik vraog dan: “Kuj ’t wel lezen!?” ’t Antwoord is meeinstal: “Jaowel hör. Ik lees ze vaok haardop!”
Langzaomerhaand wörden de stukkies langer. Eein zee, dat ze
te lang wörden. Hij knipte ze oet en plakte ze in. Ze pasten
neeit meer op eein bladziede. Een aander knipte ze oet en
stuurde ze naor femilieleden of bekenden. Weer een aander

Een deur Harm Soegies oet de kop van Drenthe
gaf ’t heuile kraantie deur. Mooie reacties. Ik gung wieder met
’t schrieven.
Ik vraog mij wel is aof, hoou de jeugd over mien stukkies
denkt. Olderwets geschrief? Gezeur over vroouger? As ze dat
vinden, dan lezen ze ze ok! As dat kritiek is, dan hebben ze
geliek! De jeugd hef ja nog gien vroouger! Veur die groep hoop
ik, dat ze allemaol een vroouger kriegen! Nao een jaor of wat
kreeg ik te maoken met Willem Baokering. Een toffe kerel. ’k
Heb eerbied veur hum. De Nörger kraant is een echte kraant
worden. Hij kreg hum toch elke week maor weer klaor! De
lèeste jaoren kreeg ik aal vaoker de vraog: “Wanneer komp der
is een boouk van joen stukkies oet?” ’k Zag ’t nut der neeit van
in. De stukkies hadden ja niks te beteeiken. Bovendien stunden ze elke week in de kraant. Daor koj ze ja wel lezen!
Noou is 't boouk der. Twiefels. Wie kaocht zu’n boouk noou?
Bladzieden (424) vol stukkies, die niks om hakken hebben.
Verhaolties, die al in de kraant staon hebben. Zèes jaor lang,
elke week. Da’s 6 x 52 = 312 nikszeggende schriefselies. Wat
zullen de mèensken wel neeit zeggen!? Hij mus ok zo neudig
een boouk oetgeven! Ik wol ’t ja al neeit dooun. Het heuifde
neeit veur mij. Oons volk mus der belang bij hebben.
Dan de prissentaotie. Bij Zwaoneveld in Nörg. Een kleine honderd mèensken. ’t Is gezellig. Ik vertel wat en lees een stukkie
veur. Wim Gelling oet Assen kreg ’t eerste boouk. Hij is eein
van oons kammeraodencluppie oet Peeist, E.Vr.Bl.Vr: Echte
Vrienden Blijven Vrienden. Wij hebben wat aan mekaor. Wij
kriegen aal meer aan mekaor. Da’s zo weerdevol. Wim begunt
met zien toouspraok. Hij hef ’t over oonze jeugd. Ik krieg ’t
benauwd. Ik weeit ja neeit, wat e vertellen geeit. Gelukkig holdt
hij ’t netties.

Een boouk oetgeven (vervolg)
Dan is ’t daon. Elk geeit naor hoes. De meeinsten met een
boouk onder d’aarm. Een stuk of wat deuzen bennen leeg. ’k
Heb een gooud geveuil. Eein echtpaor geeit zölfs naor hoes
met zèes boouken. Een kriebel der veur in. Anne Doornbos
neuimt dat arfstukken, die alleein maor duurder worden. Mien
eerste bestelling kwam trouwens van eein van oonze schaopeclub. Die woont op ’t mooiste adres, wat ik tot noou toou ken.
Goed Leven 7, Waterlandkerkje in Zeeuws -Vlaanderen.
Gerard Stout, de oetgever oet Paais, brengt regelmaotig boouken naor Daan Nijman van de booukwinkel in Roon. Ok bij
COOP Jaap Spithost in Nörg lop 't gooud. Roelie en ik moeten
vaok op pad om bestellingen rond te brengen, of ze kommen
bij oons om een boouk op te haolen. En even bijpraoten. De
tillefoon rinkelt ok wat vaoker dan normaol. Hej nog boouken,
want die en die willen der ok eein hebben.
Maor … wa ’k je noou toch nog zeggen wil, soms verbaos ik
mij. Een aold vroouwgie oet Alberta in Canada wil ’t boouk ok
hebben. Ik ken heur neeit. Hoou wet ze der van? Ik ben der al
achter. Deur de ‘media’, waor ik zu ’n hekel aan heb! Ik denk,
dat zij op zeuik is naor hoou ’t was in Nederland veurdat zij
emigreerde, jaoren leden.
As mien boouk zo nog nut kan hebben, maokt mij dat bliede.
Het boouk is veur € 19.50 te koop bij:
 de oetgever Gerard Stout (Ter Verpoozing), Beukenlaan 17,
9321 GP Paais gerardstout@kpnmail.nl T: 050 - 5033927.
 booukwinkel Daan Nijman in Roon.
 COOP supermarkt Spithost in Nörg.
 Harm en Roelie Soegies, Brinkweg 1, 9334 TG in Peeist
harosoegies@hotmail.com T: 0592- 613210.

Geslaagde muziek/zangaovend
Wij kunt terugzien op een zeer geslaagde muziek/zangaovend
op 5 november 2016 in het Wilhelminazalencentrum te Beilen.
Op het podium gezeten gaven de Breiberger muzikanten as
eerste de oftrap. Dit allround orkest uut Daolerpeel, dat op 20
juni dit jaor 55 jaor bestiet, speulde zowal klassieke as moderne nummers op een dusdanige enthousiaste manier dat menig
heufd en voet in de zaal muzikaal met beweug. Prachtig ok um
te zien met hoeveul plezier de jeugdleden van het orkest hun
partijen speulden. Dit alles under leiding van hun al even enthousiaste dirigent Henk Kruimink. De toon was gezet!
Die stemming zette zuch deur toen het mannenkoor HEM
(Hesseler Eerste Mannenkoor) zuch met hun lijflied al zingend
van achter uut de zaal opstelde veur het podium, alwaor hun
choreografie goed tot zien recht kun kommen. Prachtige meerstemmige Drentse liederen brachten ze theatraal deurspekt
met humor ten geheure, under de bezielende leiding van hun
dirigent Jan Kruimink.
Gezamenlijk speulden en zungen De Breiberger Muzikanten
en mannenkoor HEM het lied ‘Daniël’ van Marthijje, wat tot slot
deur Jan Kruimink as een instudeerproject met het publiek
weurd beëindigd, uiteraard bijstaon deur HEM en de Breiberger muzikanten.
Ja, het is echt waor … wij hebt allemaol baat bij muziek!!

In gesprek met …
Ik heb op een mooie naozummerdag in 2016 um half elf ’s
mörgens een ofspraak in de studio met Anouk veur dit verhaaltie. Um vief over half elf meldt de telefoniste dat mevrouw Middel met een snelheid van 135 kilometer op de N33 redt um zo
snel meuglijk van Gieten naor Assen te kommen. Daordeur
valt de flitser underweg hielemaol niet op. Um twintig veur elf
kunt we een plekkie boeten op het terras opzuken. We nimt
plaots op de bank die ze een paar jaor leden hebt kregen van
de Vrienden van RTV Drenthe. We hebt een kop koffie metnummen en as Anouk heur eerste slok koffie naor binnen
warkt hef, stek ze van wal.
“In augustus 1974 gung mien pa naor het gemientehoes in
Winschoten um te melden dat dochter Anouk was geboren. Ik
gung ok in mien geboorteplaots Winschoten naor schoel en
toen ik een opleiding mus kiezen, keus ik veur de PABO”. Ze
wilde geern het underwies in. Daorum gung ze naor Gröningen
um de daorveur betreffende opleiding te volgen. Toen ze heur
diploma had, gung ze metien deur met de studie Onderwijskunde an de universiteit in Gröningen. Het weurd ok tied um
daor een kamer te zuken. Een vriendin van heur zat in hetzölfde pand waor zij kwam, ok al op kamers. Dat was dus gezelligheid troef. De studie Onderwijskunde weurd niet ofmaakt,
want ze verhoesde met heur vriend naor Eemnes, umdat die
daor een baan bij een bank kreeg. Een aandere vriendin woonde daor al en die hef toen in dezelfde straot een hoes veur ze
zöcht. Anouk kreeg daor zölf al snel een baan in het underwies
en ok vlot achter mekaar twee kinder. “Ik wilde geern kinder,
want ik ben hielemaol weg van die kleinties”, aldus Anouk.

… Anouk Middel
Inmiddels hef ze der vier. “Nao een paar jaor Eemnes kreeg ik
weer wèens naor het noorden, want ik miste mien familie en ik
vruug mien vriend um daor weer argens te solliciteren. Al snel
kreeg e een baan op een bank in Leek en wij vunden een woning in Gieten”. Op een gegeven moment vruug SBS6 een
neislezer veur het tillevisieprogramma ‘Hart van de Regio’.
Vanoet de studio in Gröningen weur een neisblokkie op de t.v.
bracht. Anouk was de gelukkige en much dat toen doen. Ze
had gien t.v.ervaring, maor deed wal al wat veur de radio.
Toen ze zestien was, kwam ze bij radio Winschoten terecht.
“De radiozender startte net en mien buurjongen was der toen
drok met bezig um dat allemaol op te zetten. Hie vruug of ik ok
met wilde doen. Ik zee eerst dat ik dat niet kun en niet durfde.”

In gesprek met …
Ze deed het toch en het bevuul hiel goed. Rond heur dattigste
solliciteerde ze bij RTV Drenthe. Daor zöchten ze ien die ervaring had met het radiowark. Dat had ze dus en ze much der
kommen warken. “In het begun deed ik bureauredactiewark en
much ik neisblokkies lezen. Ok heb ik daornao ochtendoetzendings daon. Marjan Koekoek begunt al um zes uur, maor ik
much toen nog um zeuven uur begunnen. Ik ben pas neis op
de tillevisie gaon prissenteren toen Annette Timmer der met
stopte. Sinds roem drie jaor doe ik ‘Anouk in de Middag’. Dat is
van ien tot vier uur en dan moe’k daornao rap alles veurbereiden veur het neis. Dat doe ik op woensdag, dunderdag en vrijdag. De andere warkdagen döt Judith Regendorp het neis. As
wij niet kunt, dan is Wolter Klok de prissentator. Dat is echt een
natuurtalent. Hij is ok een hiele goede, sociale collega”.
Anouk vindt heur radioprogramma hiel leuk um te doen, umdat
ze daor veur de invulling een grote stem in hef en een grote
mate van vrijheid. Ze hef, net as alle metwarkers bij de umroep, wel een prissentaotie-cursus daon in Hilversum, maor

… Anouk Middel
daor, volgens heur, niet zo hiel veul an had. “Het prissenteren
mot gewoon in je zitten,” zegt ze.
Um elf uur giet ze met de redactie van het programma um de
taofel. Ok schoeft Carlo of Elly van de muziekredactie even an
um de themaplaat veur die dag te kiezen. Wat vindt ze nou
mooier um te doen? “’Anouk in de middag’ is van mij en daorbij
kan ik hielemaol mezelf wezen. Het neis hebt aandern verzameld en dat moet ik serieus doen. Bij Anouk ben ik veul vrijer
en eerlijk gezegd doe ik daor vaak maor wat. Ik ben een mensenmens en spreek geern met mensen. Ik ben echt in hen geïnteresseerd. Vaak mark je dat de beller zo maor alles an mij
vertelt. Zo open is men dan op de radio. Het komt veur, dat
mèensen boeten de oetzending um, met mij bellen um gewoon
even contact te hebben, um gewoon even wat te vertellen.
Soms vertellen ze allent maor wat ze die dag gaot eten.”
Ik vraog heur tot slot wat veur programma ze in de toekomst
nog hiel geern wil doen. Nao even denken zegt ze: “ik heb
daor nog nooit over naodacht en ben daor ok hielemaol niet
met bezig. Ik zie wel wat der wieder gebeurt. Der weur ok een
poos over ontslagen bij de umroep praot en ok daor heb ik me
nooit arg met bezig holden. Ik zie het wal. Ik kan der zölf toch
niks an doen.” Met die woorden pakt ze heur lege koppie op en
dat do ik ok. Daornao stapt we op. Anouk giet het programma
veur de middag veurbereiden en ik gao naor de auto um mien
parkeerkaort op te halen en in te levern bij de receptioniste.

Wim Oosting

Puzzel
Deze keer een paar vragen over de historie van Drenthe. Het
aantal streepjes achter de vraag geeft het aantal letters van
het antwoord weer. Het cijfer daarachter geeft aan welke letter
u op de lijn van ‘de gevonden letters’ moet noteren.
1. Hoe werd het rechtsgebied in het vroegere “Landschap
Drenthe” tot 1580 genoemd?
_ _ _ _ _ _ _ _ (3)
2. Tot 1791 was dit het hoogste rechtscollege in Drenthe.
Er werd niet alleen recht gesproken, maar er werden
ook regels vastgesteld.
_ _ _ _ _ _ _ (1)
3. 3. In 1259 werd het nonnenklooster Sancta Maria te
Campe van Coevorden naar een andere plaats in
Drenthe verplaatst. Welke plaats was dat?
_ _ _ _ _ (1)
4. Op 30 juni 1672 probeerde een Duitse bisschop
Coevorden te veroveren. Uit welke Duitse stad kwam
die bisschop?
_ _ _ _ _ _ _ (7)
5. Op 28 juni 1227 raakte het leger van de bisschop van
Utrecht bij Ane in gevecht met een boerenlegertje. Het
boerenleger won van het ridderleger. De aanvoerder
van de boeren was: _ _ _ _ _ _ van Coevorden. (3)

Puzzel
6. Het oudste park van Meppel werd ontworpen door
Leonard Springer en ligt vlak bij het station. Hoe wordt
dit park tegenwoordig genoemd?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (5)
7. Hoe heette de dierentuin in Emmen, die eind 2015 de
poorten sloot?
– – – – – – – – – – – – – – – – – (1)
De gevonden letters _ _ _ _ _ _ _
Probeer met deze letters een plaatsnaam in Drenthe te vinden.
Er zijn kaarten te winnen voor Wonderland en het Hunebedmuseum.

Puzzel oktobernummer
Het antwoord van de puzzel in de vorige ‘Vriendenpraot’ is:
BEZWAOR. Harm Abbing, Geertje Snippe-Schutten, A. KindsBuiter, Roel Kwint, M. J. de Weerd, Wim Dijkstra, Jaap Oortwijn, Albert Ruben, Henk de Weerd, Gea Smid, Henny Blomsma, Linda Boerma, Willy Weerman en Wim Schipper gaven
het goede antwoord.
Volgens de fam. Boerma uit Anderen klopte er iets niet: “Oelen
heten niet de inwoners van Aandern, maar van Annen. De
schimpnaam van de mensen van Aandern is Moeshappers.”
De hoge hoed werd er weer bijgehaald en het resultaat is dat
Jaap Oortwijn naar het Hunebedmuseum (2 kaarten) mag en
Albert Ruben naar het Gevangenismuseum (2 kaarten).

Zinnig, een prachtig tiedschrift
In december 1956 schreef de redactie van het doedertied nei
te verschienen tiedschrift Oeze Volk: “Wij hebt oes iegen
spraok, oes iegen dialect, oes iegen taol. Oes ducht, dat kunt
ze oes neet aofhaolen, want dat bruuk wij daogelieks; daor kun
wij niet um. Daorum heb wij daacht, dat ’t good was as IJ, volk,
ies wat vaoker ’n stukkien iegen taol unner ogen kregen.”
Feilijk bint de woorden die zestig jaor leden an het papier
toevertrouwd bint deur Hans Heyting, Gerard Nijenhuis en
Gerrit Kuipers - de oprichters van Oeze Volk- vandaag an de
dag nog aaid van toepassing. Nog altied is de Drentse taol oes
dierbaar en gebroekt hiel wat mèensen die alle dagen. En nog
aaid wil wij geern dat hiel veul mèensen geregeld Drèentse
stukkies leest.
En toch... is der in december 2016, nao zestig jaor, een èende
kommen an het blad dat zo veul jaoren zo veul mèensen een
plezeer daon hef. De abonnees van Oeze Volk bint trouw en
daor biw verschrikkelijk wies met. Maor... ok trouwe abonnees
hebt niet het ieuwige leven en as jongere mèensen der niet op
griept, kan het niet aans as dat der op een gegeven moment te
weinig lezers bint um het tiedschrift nog oetgeven te kunnen.
Zo gemiddeld weg verleur Oeze Volk de leste tied aal jaor dik
honderd abonnees.
Maor wij bint de woorden van de drie redactieleden oet 1956
niet vergeten. Wij wilt hiel geern een prachtige oetgave holden,
waorin de streektaol - de taol die oes zo dierbaar is - zien plek
hef. Wij denkt daw zo’n tiedschrift in 2016 ontwikkeld hebt: het
blad met de titel Zinnig. Van Zinnig - waorin ok het tiedschrift
De Taolkraant opgaon is - is in oktober al een zogenuumd nul-

Zinnig, een prachtig tiedschrift
nummer oetkommen. Dat elkenien zien kan wat veur een
mooi tiedschrift het worden giet.
De reacties op dit nulnummer
waren zunder oetzundering
positief. Wij hoopt - en verwacht - dan ok dat der een
hieleboel mèensen bint die
zegt: “Dit is een mooi blad.
Die wil wij wal zes maol in
’t jaor in de bus hebben.
En dat kan vanzölf. Veur € 19,50 kriej met ingang van ien
meert 2017 zes maol in ’t jaor een veulkleurig blad in hoes met
mooie verhalen en gedichten in de streektaol, columns, interviews, informatie, mooie foto’s, recepten, puzzels, een lezer
veur ’t voetlocht, een stripverhaal enz.
Aj der meer over weten wilt of een proefexemplaar in hoes
hebben wilt, kuj ’t beste even contact opnimmen met het Huus
van de Taol: info@huusvandetaol.nl of (0593) 37 10 10.
Oh ja, de titel. Der is veur de naam Zinnig keuzen um een paar
redens. In het neie tiedschrift staot vanzölf hiel wat zinnen. En
’t is ok nog ies slim zinnig (in de betiekenis van zinvol) um het
blad te lezen en der een abonnement op te nimmen.
Boetendes wil het neie blad wal ies een beetie eigenwies
weden, zoas een zinnig kind ok wal ies wat onverwachts doen
kan. Hoe dan ok… Zinnig gef de Drentse cultuur nog meer zin.

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).

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.

Cabaretvoorstelling
Op 17 maart komt het cabaretgezelschap Twee recht Twee
averecht naar het Wilhelminagebouw, Wilhelminaplein 2 in
Beilen met hun nieuwe programma getiteld: ‘Ongemak…’
U herkent vast wel
dat u tijdens het
wandelen een
steentje in uw
schoen krijgt.
Dat kleine irritante
steentje zult u een
keer moeten verwijderen.
Dit steentje staat
symbool voor het
ongemak in ons
bestaan, soms
lopen we er lang
mee door en
accepteren de pijn,
soms stoppen we
direct en gooien de
last van ons af. Het
lucht op en je loopt
gemakkelijk verder.
Met de nodige dosis humor maakt twee recht twee averecht u
deelgenoot van hun ongemakken en geven zij u een helder
advies. Wacht niet op een mooie dag maar maak er één …

Reserveringsformulier
Opgave voor Cabaretgroep Twee Recht Twee Averecht op vrijdag 17 maart
2017. Opgave uiterlijk 10 maart 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), telefoonnummer
dient u in te vullen. Tevens een machtiging voor automatische incasso.
Entree voor leden € 5,00, niet leden betalen € 10,00.
Bij aankomst melden bij de kassa, daar liggen uw kaarten klaar.
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 maart 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.

