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Van de veurzitter
‘t Is een beetie laete, maor toch van mij en mien medebestuursleden
nog een goed neijaor en een goede gezondheid toeweinst.
Neijaor döt oens toch even terogge kieken. Een jaor mit een mooie
zomer, maor niet veur iederene en over de harfst bint de meenste
meinsen het wel eens, want die was prachtig.
Het was veur oens as verieninging een jaor mit hoogtepunten, maor
ook mit dieptepunten. Deink maor an de ofgelaste aovend in november. Der was te weinig belangstelling. Ook de veranderings bij de
programmering van de umroep meuk nogal wat tongen lös.
Verderop in dizze Vriendenpraot hebbe wij het der nog over. Ik moet
wal zeggen: sommige veranderings moet wel even tied hebben.
Wij priest oens gelokkig mit een paer neie bestuursleden, maor ok
komend jaor binne wij weer anvullings neudig.
Veur komend jaor binne wij al weer drok gaonde mit oens programma, want wij gaot der weer fris tegen an. As der leden bint die veurstellen hebt um een activitiet deur oens te laoten organiseren,
reageer dan even... Ok staot er een paer vraogen in dizze Vriendenpraot waor wij graeg een reactie op wilt.
Wij bint nou mit oens ienendattigste jaor bezig en gaot der weer een
mooi jaor van maeken, saemen mit alle leden.
Allemaole de groeten uut Leggel.

Roelof Koops
Noteer alvast even:
▪ 23 mei:
ledenvergadering
▪ 14 september: fietstocht
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Voedselbankactie RTV Drenthe
Dit jaor organiseerde RTV Drenthe veur de viefde keer de voedselbankactie. Daorbij haalt ze bij hiel veul supermarkten in Drenthe
producten op die dan verdield wordt under de voedselbanken in
Drenthe.
Het is dit jaor weer geweldig lopen. De hiele aula bij RTV Drenthe
stund vol met kratten. Jullie hebt het vast wal zien of heurd bij RTV
Drenthe. Wat een organisatie. Wij van het bestuur en een aantal
leden van de Vrienden van RTV Drenthe hebt hieran ok oes stientie
bijdragen. Wij hebt hölpen met folders oetdielen bij de supermarkten
waor Margriet en Aaldert waren um de mèensen der op te wiezen
dat ze ok wat veur de voedselbanken inleveren kunnen.
Oes bestuurslid Johannes
hef zölfs de hiele week as
chauffeur methölpen um
kratten weg te brengen
naor de winkels en de volle
kratten weer naor de studio
te brengen. We bent dus
allemaol druk bezig wèest.
Op vrijdag 14 december was
het gloepens mooie eindresultaat van alle inspanning
te zien op RTV Drenthe:
211.728 euro!

1 minuut winkelen in Hooghalen

Oppassen geblaozen !
Op 2 meert 2019 treedt tenielverieniging Nut en Genoegen oet
Exloo op in het Wilhelminazalencentrum, Wilhelminaplein 4 te Beilen
met het stuk ‘Oppassen geblaozen’. Drie jaor leden trad dizze club
ok met veul succes op in Westerbörk veur de Vrienden en belangstellenden.
Dit stuk giet over een echtpaar dat net trouwd is. De man, Thijs, beslöt op zakenreis te gaon in plaots van op huwelijksreis. Hij vrag
zien neie buurmannen Kees en Koos of die een oogie in het zeil wilt
holden en of ze of en toe even op bezuuk wilt gaon bij zien vrouw
Lies. Dizze vrouw is fysiotherapeut en kreg ok nog Mark op bezuuk.
Die man zegt dat hij zu’n last van zien rug hef. Oh oh, de buurmannen moet oppassen en een oogie in het zeil holden, dat hebt ze beloofd, maor ze bent eigenlijk o zo bang veur vrouwlu. Tot overmaat
van ramp komp plotseling ok nog tante Truus bij Lies op bezuuk.
Beide vrouwen besluut um de bloemegies even flink boeten te gaon
zetten. Hoe zult Kees en Koos daor op reageren?
Rolverdieling:
Thijs:
Lies:
Tante Truus:
Buurman Kees:
Buurman Koos:
Mark:

Thale Hulshof
Jannieke Tuin
Ellen Schrik
Luchien Polling
Eric Wierenga
Harry Wessels

tenielbaos:
veurzegger:
snoetvarverij:

Kees van Wijngaarden
Jan Hofman
Aaljo Tuin en Ellen Schrik

Oppassen geblaozen !

Een bult hilarische momenten kuj metmaken op dizze aovend.
▪ De aanvang is 20.00 uur. De zaal is lös um 19.00 uur.
▪ De entreeprijs veur leden van Vrienden van RTV Drenthe is
€ 8,00 en veur niet leden € 12,00. De entreepries is inclusief
een koppie koffie of thee en een plakkie cake.
▪ In de pauze is der weer een verlotting.
Aanmelden
Je kunt je anmelden deur het bedrag over te maken op rekeningnummer NL77RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden Omroep Drenthe
under vermelding van ‘Nut en Genoegen’.
Bij anmelding je lidnum-mer vermelden. Bij betaling veur gasten ok
geern het aantal en eventueel namen vermelden.
Bij de ingang wordt het toegangsbewies verstrekt.

Gesprek met RTV Drenthe
Naar aanleiding van de vele opmerkingen van onze leden over de
nieuwe programmering bij RTV Drenthe, hebben we als bestuur op
13 november een gesprek gehad met Dink Binnendijk (directeur/
hoofdredacteur) en Martin van der Veen (programmaleider/eindredacteur). Aan de orde kwamen de volgende punten: ‘het Drents op
de radio en Drents talige presentatoren’, ‘te weinig nieuws in de ochtenduren’ en ‘dj's met hardere muziek op de radio’.
Op de pagina hiernaast een reactie van de leiding van RTV Drenthe.
Een paar leden hebben hun lidmaatschap van de vereniging Vrienden van RTV Drenthe beëindigd door de aanpassingen op de radio.
Dat vinden we jammer. We willen u allen graag als lid behouden.
De vereniging heeft tot doel om te fungeren als schakel tussen RTV
Drenthe en de luisteraars, maar ook het bevorderen van de belangstelling voor het Drents eigene en het behartigen en uitdragen van
de culturele waarden en het beschermen daarvan. Als vereniging
Vrienden van RTV Drenthe kunnen we daarin samen met de leden
een rol spelen. Iemand die geen lid (meer) is, kan ook zijn/haar ei
niet kwijt. Laten we er samen voor zorgen dat RTV Drenthe nog lang
kan uitzenden.
U bent lid en mag ons laten weten wat u van de nieuwe programmering op de werkdagen vindt. Wij zullen alle opmerkingen doorgeven
aan de omroep.
1. Het blok van 6 tot 9 uur
2. Het blok van 9 tot 12 uur
3. Het blok van 12 tot 15 uur
4. Het blok van 15 tot 18 uur
5. Algemene opmerkingen over de nieuwe programmering.
(op werkdagen en in het weekend)

Gesprek met RTV Drenthe
Stuur uw opmerkingen deze maand per mail nog naar
secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl of per post naar: secretariaat
Vrienden RTV Drenthe, Badhuisweg 6, 7875 BV Exloo.

Reactie RTV Drenthe:
‘Radio Drenthe is echte naoberradio’
“We waren te weinig onderscheidend van
andere zenders. De luistercijfers liepen
terug.” Volgens eindredacteur Martin van
der Veen was dat de hoofdreden om het
roer op Radio Drenthe helemaal om te
gooien. Dat dat flink wennen was voor veel
trouwe luisteraars, realiseert hij zich best.
“Maar soms moet je dan ook durven
vernieuwen.”
De doordeweekse programma’s als De Brink en Drenthe Nu maakten plaats voor een vlottere programmering, waarbij het nieuws in de
vier programma’s van René Steenbergen, Anouk Middel, Judith
Regendorp en Arnold Jeuring verweven zit.
In de samenleving
“Het is echte ‘naoberradio’”, zegt Van der Veen. “We zijn veranderd
van een zender waarop het voornamelijk óver Drenthe en óver mensen ging, naar een radiostation dat ín de Drentse samenleving staat.
Tussen de Drenten, als een naober. We horen de luisteraar zelf
tegenwoordig ook vaker op de zender.”

Gesprek met RTV Drenthe

(vervolg)

Het nieuws is niet meer te horen in een apart programma, maar
komt in elk van de vier programma’s terug. “Om half acht, half
negen, half één, half vijf en half zes hebben we de wat grotere
nieuwsblokken. Het nieuws is compacter, maar het is niet minder
geworden. Het zit meer verspreid door de uitzendingen heen. Voor
het harde nieuws hebben we internet, op tv nemen we ’s avonds het
nieuws van de dag door en op de radio krijgt de luisteraar alles
voorgeschoteld. Radio Drenthe staat voor verbinding, alles komt er
samen.”
Streektaal
Van der Veen ontkent dat er minder Drents te horen is op de radio.
“Het lijkt misschien zo, omdat er doordeweeks niet een volledig
Drentstalig programma is, maar het is niet zo. Nu hebben we dagelijks de Drentstalige rubriek Op Tjak, waarin Aaldert Oosterhuis op
pad is in de provincie. Als hij er niet is, vervangen de Drentstalige
jonge honden Erwin Kikkers en Robbert Oosting hem. In het weekend is de programmering hetzelfde gebleven, met meerdere programma’s in het Drents. In vergelijking met andere regionale omroepen doen wij veel in de streektaal.”
Dat er doordeweeks geen programma in het Drents wordt gepresenteerd, heeft een reden. Van der Veen: “Wij willen een zender zijn
voor alle inwoners van Drenthe, ook voor mensen die geen Drents
spreken.” Er worden volgens hem per dag net zoveel Drentstalige
platen gedraaid als voorheen. Om ook een jongere doelgroep aan te
spreken, is daarnaast gekozen voor een grotere verscheidenheid
aan muziek: van de jaren ’80 tot nu. “Het kost veel moeite een jongere groep luisteraars aan te spreken, maar als de luistercijfers blijven teruglopen, is niks doen ook geen optie.”

Puzzel
Kunt u dit raadsel oplossen?
Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. In ieder huis woont
iemand met een verschillende nationaliteit. De vijf personen drinken
ieder iets verschillend, roken allemaal een ander type sigaar en
hebben ieder een verschillend huisdier. Wie heeft een vis?
Aanwijzingen:
▪ De Brit woont in het rode huis.
▪ De Zweed heeft honden als huisdier.
▪ De Deen drinkt thee.
▪ Het groene huis staat naast en links van het witte huis.
▪ De eigenaar van het groene huis drinkt koffie.
▪ De man die Pall Mall rookt houdt vogels.
▪ De eigenaar van het gele huis rookt Dunhill.
▪ De man die in het middelste huis woont drinkt melk.
▪ De Noor woont in het eerste huis.
▪ De man die Blends rookt woont naast degene die katten heeft.
▪ Degene met een paard woont naast degene die Dunhill rookt.
▪ De persoon die Blue Master rookt, drinkt bier.
▪ De Duitser rookt Prince.
▪ De Noor woont naast het blauwe huis.
▪ De man die Blends rookt heeft een buurman die water drinkt.
Stuur de oplossing binnen een week naar secretariaat@
vriendenrtvdrenthe.nl. U kunt weer vrijkaarten en een boek winnen.
De prijswinnaars van de vorige puzzel:
R. Mijlof-Moorlag te Assen en R. Klinkhamer-Lubbers te Sleen.
De oplossing was: PAKDRAOD.

Boeren in Drenthe: hoe lang nog?
Als er een ding was dat ik met een toverstafje zou kunnen stopzetten in het nieuwe jaar, was het de heksenjacht tegen de landbouw.
Voor politieke partijen zoals GroenLinks, Partij voor de Dieren en
ook PvdA is het nooit genoeg: de boeren krijgen alsmaar meer plichten en kosten. Sommige politici en natuurclubs zouden het liefste de
boerengrond onteigenen om er bosjes en ganzengebieden van te
maken.
Daarom ben ik het hartgrondig eens met het bericht op RTV Drenthe
onlangs over de Vereniging Drentse Boermarken. Voorzitter Albert
Lanting ergert zich dat organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zich steeds meer gedragen alsof zij het platteland
beheren: “Ze geven de landbouw van alles de schuld met hun dure
pr-campagnes”. Lanting heeft groot gelijk. Boeren worden steeds
meer beperkt, jagers mogen er niet meer op jacht.
Mijn grote zorg is dat veel boeren hun boerderij noodgedwongen
moeten sluiten. Nu al werken veel boeren met verlies of verdienen
niet meer dan de bijstand. Vooral de melkveehouders komen in de
knel door de fosfaatregels.
Er moet wel iets veranderen, om de boeren, weilanden en koeien in
Drenthe en andere provincies te behouden. Drenthe heeft nu mooie
koeien (ik las dat de Drentse koe Martje 160 zelfs een filmrol krijgt!)
Laat duidelijk zijn: Nederland wijkt geheel af van andere EU-landen,
als het gaat om landbouw. De Nederlandse overheid jaagt de boeren naar de bijstand en buitenland. In andere landen weten ze wel
beter: landen als Frankrijk en Duitsland koesteren hun boeren. Ze
weten wel dat je zo het platteland leefbaar houdt.

Boeren in Drenthe: hoe lang nog?
Hoe anders kan
Europa de eigen bevolking
blijven voeden?
Voor sommigen
lijkt het vanzelfsprekend dat de
supermarkten
en groenteboeren steeds voldoende voeding
hebben. Maar
dat is het niet!

Foto: Peter Hilz

Europa is nu al afhankelijk van import van bepaalde gewassen uit
andere continenten. Zo lopen we groot risico. Dan moeten we voor
onze dagelijkse voeding naar de pijpen dansen van Rusland, Brazilië of andere landen! Landbouw is heus geen vrije markt waar je altijd wel ergens graan of vlees kunt kopen. Dat hebben we geleerd bij
energie: we proberen nu juist minder afhankelijk te worden van gas
uit Rusland en aardolie uit Saudi-Arabië.
Europa moet altijd zichzelf kunnen voeden en verwarmen!
In het Europees Parlement heb ik ook geen toverstafje, maar kan ik
wel helpen een halt toe te roepen aan onrealistische nieuwe regels
en kosten voor de boeren, onze gewaardeerde voedselproducenten!

Annie Schreijer-Pierik
Europees Parlementslid

Het Huus van de Taol is op jacht!
Jao, je leest het goed. Het Huus van de Taol is op jacht! En dat doe
wij zunder Kalashnikovs, speren, bielen en aander wapentuug. Daor
kun wij wal zunder. Evengoed doew geweldig oes best um zoveul
meugelijk prooien binnen te halen. En - hielemaol mooi - de prooien
die wij vangt, bint daor dik tevreden over. Zie bint en vuult zuch gien
slachtoffer. De jacht van het Huus van de Taol richt zuch ok niet op
dieren, maor op mèensen. Op mèensen die wat hebt met het
Drents, die daor warm veur loopt, die wies met de streektaol bint, of
ze ’t nou proten kunt of niet. Wij wilt namelijk geern hiel veul Huusvrienden hebben. Daor richt oeze jacht zuch op.
Al hiel lang kan elkenien donateur
worden van het Huus van de Taol.
En gelukkig hebt ok hiel veul
mèensen derveur keuzen um dat
te doen. Sinds het begun van 2018
bin we actiever worden in het
benaodern van lu, waorvan wij
denkt dat ze - net as wij - Wies met
Drents bint. En die bint er hiel wat.

Het Huus van de Taol is op jacht!
In febrewaori is underzuuk daon naor de streektaol in Drenthe. Daor
bint mooie ciefers oet kommen en under andern is bleken, dat de
helft van de inwoners van Drenthe veul of hiel veul van oeze taol
holdt. 68% vindt het belangriek tot hiel belangriek dat het in gebroek
blef en 77% van de Drenten zul het verknupte jammer vinden as het
Drents vortgaon zul. Het underzuuk is daon deur het Drents Panel
en dat is een onofhankelijk bero. De ciefers kun wij as betrouwbaar
zien. En tja… dan zulden ie dus zeggen kunnen dat der honderddoezenden Drenten Wies met Drents bint. En aj wies met iene bint,
dan wi’j die aander smokken, knuffeln, verwennen, anraken enzowieder.
Wat de taol angiet: dan hej vast wat veur die taol over. Der mot ja
wal wat gebeuren um die prachtige Drentse taol prachtig te holden.
En daor kan elk een klein stientie an bijdragen. Deur Huusvriend te
worden. Veur de miesten is het wat de centerij angiet prima te overzien. Het kost je namelijk maor tien euro in ’t jaor. Da’s nog gien
euro in de maond.
Op de volgende pagina ziej een anmeldingsbon staon met ok nog
wat meer meugelijkheden. Die kuj invullen en opsturen naor het
Huus van de Taol, Postbus 163, 9410 AD Beilen. Via de mail
(info@huusvandetaol.nl) kuj ok vertellen daj Huusvriend worden wilt.
Een welkomstkedogie heurt er daornao ok bij.

Jan Germs

Anmelding Huusvriend :
ꓳ
ꓳ
ꓳ

ꓳ

Ik neem een abonnement op het Drentse tiedschrift Zinnig,
veur € 19,50 in ‘t jaor
Ik neem een abonnement op het Drents Letterkundig
tiedschrift Roet veur € 14,50 in ‘t jaor
Ik word Huusvriend veur € 27,50 in ‘t jaor en krieg daorveur
6 maol Zinnig en de digitale Neisbrief en 20% korting op
producten in het Huus van de Taol
Ik word Huusvriend veur € 10,00 ‘t jaor en ontvang de
digitale Neisbrief

Naam:

....................................................................................

Adres:

....................................................................................

Woonplaots: ....................................................................................
Postcode:

....................................................................................

Tillefoon:

....................................................................................

E-mailadres: ....................................................................................
ꓳ

Ik machtig het Huus van de Taol um het abonnementsgeld of
te schrieven van mien baankrekening
IBAN:

Daotum:

.............................................................................

…………..…

Handtekening: ……………………….

Wij slaot je naam en mailadres op. Je hebt je anmeld as Huusvriend en wij
gaot der vanuut, daj Huusvriend blieft. Aj gien Huusvriend meer wezen wil,
moej dat angeven deur te mailen met info@huusvandetaol.nl of een briefie
schrieven naor Huus van de Taol, Postbus 163, 9410 AD BEILEN.

In gesprek met René Steenbergen
As ik René Steenbergen spreek, is het eind augustus. Hij is dan een
paar maond de prissentator van het ochtendprogramma van
6 tot 9 uur. Daormet is hij de opvolger van Marjan Koekoek. Nao
ofloop van zien programma ontmoet ik hum in de studio in Assen.
René vertelt dat hij geboren is in Zuudwolde bij Hoogeveen en al
gauw nao de geboorte met zien olders naor Hoogeveen verhoesde.
Daor hef hij ok de basisschoel en de MAVO bezöcht. Daornao hef
hij een aantal opleidings probeerd, maor de muziek was zien passie.
“As klein kind was ik der al met bezig. Mien va had een grote platenverzameling en daor zat ik veul met de neus in. Met een bandrecorder gung ik dan net doen of ik op de radio was en nam zölf al een
eigengemaakte top 10 op.” Hie hef in Zwolle probeerd um reclametiekenaar te worden. Hoewel hij een 10 op zien stage had, hef hij
der toch van ofzien, want dit was ok niet wat hij wol. Journalist worden leek hum ok nog wel wat, maor daor weur hij niet veur inloot.
Zien hart bleef bij de radio.
In 1991, toen hij 19 jaor was, had hij zuch meldt bij radio Hoogeveen. “Ik vund het leren allemaol te theoretisch, ik wilde praktisch
bezig wezen. Bij de radio vuulde ik mij thuus. Ik was meer in de studio dan op schoel. Ik deed daor van alles en spijbelde ok regelmatig
um weer in de studio te kunnen wezen. Toen studeren niks weur,
mus ik wark zuken. Ik vund al snel een baantie bij een platenzaak in
Hoogeveen. Mien verdiende geld gung veur een groot diel weer
naor de aanschaf van neie platen. Ik heb nou thoes een muur vol
met CD’s. Ok kreeg ik in die tied nog een baantie der bij, ik weur
diskjockey in een discotheek in Hoogeveen. In 1998 gung ik bij Rebecca Radio een ochtendprogramma prissenteren en later gung ik
bij TV Oranje tv-programma’s maken met Nederlaandse artiesten.”

In gesprek met …
René warkte ok nog drie jaor bij Radio Continu. Volgens hum is de
radiowereld een klein wereldtie. Iederien kent iederien. Hij heurde
op een gegeven moment dat Radio Drenthe ok nog een prissentator
zöcht. In 2001 kwam hij daor terecht. Lucas Koops hef hum toen
binnenhaald, maor zee der wal bij dat der gien volledige baan te
kriegen was. René vund dat niet zo arg. “Ok in de radio- en tillevisiewereld bint der regelmatig mèensen ziek of zwanger. Het duurde
daorum niet lang of ik was hier volledig an ’t wark.”
Elf jaor leden gung hij weg, umdat hij bij RTV Drenthe een beetie
oetkeken was, tot een aantal maonden leden. René: “Ik sprak met
Martin van der Veen en die vertelde me dat ze mij der graag bij wilden hebben veur de neie programmering. Marjan Koekoek zul per
september stoppen met het ochtendprogramma, want ze was der
eigenlijk wal een beetie klaor met. Dat vrog opstaon dat weur te
zwaor veur heur. Ik much daorum eerder begunnen, want aans
mussen ze nog een invaller veur een paar maond inzetten.”
Muziek is zien hobby en dat is tevens zien ontspanning. Dizze zuukt
hij ok op as hij op vekaansie giet. Zo of en toe bezuukt hij het liefst
Amerika. Daor giet hij geern naor legendarische plekken, zoas
Graceland, maor ok wal naor plekken as the Grand Canyon en dan
het liefst met een helikopter der boven, der in en der deur. “As ik
daor ben, dan vuul ik mij rustig, thoes moej dit en dat nog doen en
dat is der op vekaansie niet bij, het is pure ontspanning in de twee of
drie weken da’k daor ben.”
Aj met Rene praot, dan mark je dat hij een paar jaor hier en dan
weer een paar jaor daor warkt. Het is nooit bar lang. Ik vraog hum,
of hij bij RTV Drenthe ok nog wel een keer wat aans wil doen, zoas

… René Steenbergen
bijveurbeeld tilleviesiewark. Hij reageert metien:
“Nee, dat is niks veur mij.
Ik vind het vreselijk um
een tenielstukkie te moeten speulen. We bent
nou video-opnamen an
het maken veur allerlei
acties die we gaot holden. Ik moet wal metdoen, maor het wordt
nooit mien hobby”.
Het zal dus blieven bij
radiowark en dat wil hij
voorlopig nog wel bij RTV
Drenthe doen, want het
bevalt hum daor hiel
goed. Hij denkt dat hij het
daor wel jaoren vol kan
holden, maor zegt der
metien achteran dat hij
nog nooit an lange termijnplanning daon hef. Het komt zoas het
komt en het giet zoas het giet.
As ik opstap, hef René nog een paar warkzaomheden veurdat hij
um 12 uur naor hoes kan. Hij was ok al um vier uur opstaon.
Ik bedank hum veur het gesprek en pak de fiets um weer naor hoes
te rieden.

Wim Oosting

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: € 9.50 (volwassenen) en € 5,25 (kinderen)
Met korting: € 7,50 (volwassenen) en € 3,40 (kinderen)
Kinderen moeten onder geleide zijn van iemand met een pas

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

