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Van de veurzitter
Dit is de zomeroetgave 2016 van Vriendenpraot, oes kwartaolblad met informatie over oeze activiteiten en over de oes zo
vertrouwde umroep.
Het bestuur is drok bezig met de veurbereidings veur de fietstocht op 20 augustus. Het wordt weer een prachtige rit met
Annen as startplaots. Wiederop lees je hier meer over.
We kiekt ok al veuroet naor de harfst. In dit blad een stukkie
over mannenkoor HEM en de Breiberger muzikanten. Beide
groepen treedt op 5 november ’s aovends op in het Wilhelminagebouw te Beilen. In de volgende Vriendenpraot komt wij
hier op terug.
Vul allemaol ok even het enquêtekaortie in, dat bijvoegd is.
Wij bent slim beneid naor jullie reacties. Je kunt het GRATIS
opsturen, postzegel
plakken is niet neudig.
Allemaol een goeie
zomer toewenst
en ik zul zeggen:
tot 20 augustus.

Wim Barkhuis

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

Contributie 2016/2017
Speciaal voor leden die nog niet hebben betaald.

Ontvangt u bij deze Vriendenpraot een
contributienota dan hebt u nog niet betaald!
De leden die de contributie niet via automatische incasso betalen en dat nu nog niet hebben gedaan, worden verzocht
om het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te
maken op IBAN NL77 RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden
RTV Drenthe te Paterswolde.
U kunt ook alsnog toestemming geven tot automatische
incasso. Stuur dan even bericht naar Vrienden RTV Drenthe,
Hoofdweg 183, 9765 CE Paterswolde. Via de e-mail mag ook,
het adres is ledencontact@vriendenrtvdrenthe.nl.
Na betaling van de contributie zal het nieuwe pasje worden
toegezonden. Deze is geldig van 1 mei 2016 t/m 30 juni 2017.
De geldigheid van het pasje is verlengd om ook aan het begin
van het seizoen gebruik te kunnen maken van het ledenvoordeel. Zie www.vriendenrtvdrenthe.nl

Gerrit Kroon, Paterswolde

Bestuursleden zocht!

Volgens de statuten van de ‘Vrienden van RTV Drenthe’ mugt
bestuursleden drie keer een periode van drie jaor in het
bestuur zitten.
In mei volgend jaor treedt een paar leden of en daorum zuukt
we neie bestuursleden die ‘all round’ bent. Dat wil zeggen dat
ze bestuurstaken moet kunnen vervullen. Wij vergadert vief of
zes keer per jaor op een middag in de studio in Assen.
Ken je ien in je umgeving, die hier geschikt veur zul wezen,
meld het dan bij ien van de bestuursleden (namen staot
veurin). Misschien wi’j zölf ok wal.
Aj wat meer wilt weten over het hoe en wat, nim dan ok even
kontakt op. Wij zult bliede wezen aj oes een naam deur kunt
geven. Help oes dus even.

Redactie

Knuppels, heuivörken en zendes
In de zummer van 1948 weur der tegen een melkboer in het
Friese Oldeboorn een rechtzaak anspannen, “omdat hij zich op
straat bevond met een tweewielige handkar waarop een bus
en een litermaat stonden die beide het opschrift ‘molke’ droegen.” Dat much niet. Het mus ‘melk’ weden. Hie kreeg een
bekeuring. Een aandere melktapper gebeurde hetzölfde. Die
har ‘suppe’ in plaots van ‘karnemelk’ op een bus staon.
Drie jaor later, in oktober 1951, mus veearts Van der Burg oet
Lemmer veur de kantonrechter in Heerenveen kommen, umdat
e een verkeersovertreding maakt har. Veearts Van der Burg
preut tiedens de zitting Fries en dat wol kantonrechter Wolthers niet hebben. De rechter schorste de zaak, maor ok daornao bleef Van der Burg Fries proten. Hie kreeg oeteindelijk een
boete van zeuven gulden.
Fedde Schurer van de Heerenveense Koerier schreef een bietend hoofdartikel in zien kraant over de eigenwiesheid van de
rechterlijke macht, die de taol van het volk niet verstaon wol.
Het was zo’n fel stuk dat Schurer veur de rechter kommen mus
wegens “belediging van de rechterlijke macht”. En dat was
precies de bedoeling van Schurer. Op vrijdag 16 november
kwam e veur de plietsierechter in Leeuwarden en kreeg e twee
week veurwaardelijke gevangenisstraf en 150 gulden boete.
Die rechtzaak tegen Schurer weur niet in een grote zaal holden, maor in een kleine ruumte, zogenaamd um stookkosten te
besparen. Maor dat was het niet. De lu van de rechtbaank wolden gewoon niet dat der veul ruchtbaarheid an geven weur.

Knuppels, heuivörken en zendes
Evengoed was der hiel wat volk op de bien um de zaak bij te
wonen en het plein veur het gerechtsgebouw leup vol. Um veer
uur gung de Rieks HBS ok nog ies oet en de jongelu - zo is
jong volk nou ien maol - vunden het ok wal spannend en wolden de boel best wat opstoken. Van marktkooplu kregen ze tomaten die toch wal over blieven zulden en de jongelu begunden dermet te gooien. Het gung der niet zo umheer as een zettie leden met de Europese kampioenschappen voetballen in
Frankriek, maor algemiene rebulie was der wal. Met waterkanonnen en knuppels prebeerde de plietse de orde te herstellen
op dizze vrijdagnommedag, die de geschiedenis ingaon zul as
Knuppelvrijdag.
Van dat moment of leut de Friese taol zuch nooit meer in een
hoekie drukken. Nooit meer bekeurings umdat der ‘molke’ of
‘suppe’ op een zuvelbussen stun. In 1955 kwam de wet Cals
en kreeg het Fries een plek in het leger underwies en in 1956
weur het een recht um Fries in de rechtszaal te proten.
Knuppelvrijdag, een belangrieke dag veur het Fries.
Het Nedersaksisch aal maor niet erkennen under diel lll van
het Europees Handvest? Ik pleit veur actie. Heuivörkendinsdag
of zendedunderdag! Of wat dan ok.

Jan Germs

In gesprek met …
Harm is miestal op locaotie veur Hemmeltied of Strunen en hij
is niet vaak in de studio te vinden. Ik zuuk hum daorum op in
Slien an de Drostenstraot. Ik ried langs weilanden met een
paar mooie meiden van Slien. As ik de meulen zie, dan ben’k
in de buurt. Ik dacht dat e altied in Slien woond har, maor dat is
niet zo. Hij is geboren in Nörg op 21 meert 1961, maor is in de
strenge winter van 1963 al naor zien huidige woonplaots verhoesd. Zien va kreeg daor toen een baan as bouwkundig opzichter. De familie Klinkhamer, die ze via Harm zien opa
kenden, har daorbij een beetie hölpen. Harm leerde Roelof
Klinkhamer (van het duo Harm en Roelof) daordeur al vrog
kennen. Ze gungen ok tegeliek naor de kleuterschoel en de
legere schoel.
Hie hef nog goeie herinnerings an de schoeltied. “Ik had veul
kameraoden en we waren bijna altied boeten. We speulden
niet allent spellegies, maor gungen ok vissen en eier zuken.
Op schoel vund ik zingen en meziek mooi en deed met an
AMV-les (Algemene Muzikale Vorming). Dat weur op schoel
geven en vanof de daarde klas kwam der blokfluit en noten
lezen bij.” Harm kreeg ok op de woensdagmiddag pianoles,
maor eigenlijk wol e nog liever boeten speulen en toen e een
jaor of vieftien was, stopte hij der met. Daornao hef e gien les
meer had. “Wel ben ik met zingen deurgaon. Mien moe was
dirigent van het jeugdkoor. Toen ik acht was, ben ik daor bijkommen. Ok Roelof was toen lid. Toen ik vieftien jaor was
ben’k al bij het grote koor kommen en ik ben der nog steeds
bij.” Nao de MAVO in Oosterhesseln en de HAVO an de Boermarkeweg in Emmen, gung Harm naor de Pedagogische Aca-

… Harm Dijkstra
demie (P.A.). “Ik wus niet
zo hiel goed wat ik wol
doen. De bosbouw leek me
ok wel wat, maor dan hej
vakken as natuurkunde en
wiskunde en die lagen me
niet zo goed. Het lesgeven
trök me wal en daorum
weur het de P.A. Tiedens die opleiding he’k ok nog het Gehrels
muziekdiploma haald en dat betiekende da’k ok meziekles
much geven as ik mien P.A.-diploma har.”
Toen Harm zien studie ofrond har, was der een vacature veur
een vakleerkracht meziek in de gemiente Emmen. Hie solliciteerde en weur annummen. Op dit moment gef e nog steeds
meziekles op schoelen. Veul bekender is e van het duo Harm
en Roelof, van Hemmeltied op radio Drenthe en van Strunen
en Loos op de tillevisie. In 1985 traden Harm en Roelof al op
een bruloft op met cabareteske liedties. Dat was toen een
groot succes. De zangverienging har elk jaor een oetvoering in
het dörp met een aantal liedties en daornao een tenielstuk. As
der allent zang was, dan kwamen de mèensen niet. Het bestuur vund op een gegeven moment dat men gien teniel meer
mus bieden, want men was immers een zangclub en meziek
mus veurop staon. Harm en Roelof weurden vraogd um een
diel van de aovend te vullen. Het mus een revue worden. Liedties met teksten der tussen deur. Het thema was: dieren. Het
moezenlied was ien van hun succesvolle nummers van die
aovend.

In gesprek met …
Even later weur der bij café Zwols een soort Hemmeltied met
Henny Kuier en Jans Polling oetzunden. “De caféholder belde
Harm op een dag op, dat Jans bij hum zat. Die had vraogd of
der in Slien wat te vinden was, wat de muite weerd was um op
de radio te laoten heuren. De vraog was of ik even kommen
kun. Jans Polling, dat was ja wat. Dat ik bij hum mus kommen.
Ik der hen en ie vruug of Roelof en ik het moezenlied ok op de
radio wolden laoten heuren. Op 21 meert 1987 was de oetzending. Ik weet dat nog precies, want het was op mien verjaordag. Umdat het allemaol goed beoordield weur, mussen we ok
nog naor de studio in Gröningen um veur zummeroetzendings
zes liedtes over zes Drèentse dörpen op te nimmen.” Toen het
duo vaker op de radio kwam, weurden ze ok meer vraogd um
in de provincie op te treden.”
Begun jaoren negentig van de veurige eeuw was der ’s mörgens een oetzending op de radio, waorbij de luusteraors
mèensen kunden fillesiteren. Harm: “Mien vrouw en ik luusterden in berre vaak naor dat programma. Op een dag kwam
Albert Haar bij mij op bezuuk en zee dat ze een prissentator
zöchten veur het fillesitatieprogramma ‘Getrek uit het Platenrek’. Ik had mien bedenkings, maor Albert zee, dat het een hiel
goed beluusterd programma was. Ik deed het en dat was het
begun van mien carrière bij de umroep.”
Umdat e op de zaoterdagmörgen toch in de studio was, weur e
ok vraogd um de centraole prissentaotie van Hemmeltied daor
op zuch te nimmen. Dick Blanke en Henny Kuier deden dan
verslag vanoet de provincie. Ongeveer twintig jaor leden vund
men daj eigenlijk de hiele oetzending vanoet de provincie mussen doen, want je wollen immers altied in de buurt weden.

… Harm Dijkstra
Toen het programma Strunen op de tillevisie kwam, zöchten ze
een prissentator. Drie mèensen weurden vraogd en die mussen een proefoetzending doen. Harm was de gelukkige en
weur de provincie instuurd. “In een paar uur tied worden de opnamen in een dörp maakt en van dat alles wordt een kwartier
op de tillevisie oetzunden. Soms maak je van alles met. We
leupen een keer naor een man die achter ’t hoes bezig was.
Daor was die niet van gediend. Wat mot dat hier? Wegwezen!,
ruup e en wij snel vort”.
In meert is der elke dag een oetzending van de streektaolkwis
Loos, prissenteerd deur Harm. Het is een lange dag met veul
umkleden, want alle twintig oetzendings wordt in febrewaori in
ien keer opnummen. Veur elke opname moet de kleren wisseld
worden.
Wij sluut of met de opmarking van Harm dat e het radio- en
tillevisiewark ien van de mooiste dingen vind um te doen. “Ik
vind het heerlijk um met mèensen te praoten en ik hoop het
nog in lengte van jaoren te doen”. Dan mot e Hemmelteid
zunder Henny Kuier doen, want die hef in juni ofscheid
nummen op zeuventig jaorige leeftied. Je kunt beter stoppen
as ’t nog leuk is en niet op een moment dat iederien giet
zeggen dat het tied wordt daj gaot stoppen. Met wie Harm
kommend seizoen Hemmeltied giet doen, is nou nog niet
bekend. Hij hef het liefst wel weer een vrouw naost zuch.

Wim Oosting
(Inmiddels is bekend dat Leonie van der Werf de neie prissentatrice is)

Ledenaanbieding Openluchtspel
Titel: Boerenkool met Worst
Plattelandskomedie in drie
bedrijven door M. de Bildt

Het gaat er allemaal recht voor z’n raap aan toe in deze
plattelandskomedie. Zodra de ouwe sjacheraar Berend ten
tonele verschijnt is niets en niemand meer veilig voor zijn
grappen. Hij pikt gehaktballen uit de pan en voert oma dronken
uit de theepot waar hij de peperdure cognac in gegoten heeft.
Maar ook weet hij op slinkse wijze een bevriende boerin, die
de pacht niet op tijd kan betalen, van de financiële ondergang
te redden. De eigenaar van de boerderij, een verwaande
jonkheer, wordt op een prachtige manier in zijn hemd gezet.
En daar werkt dan ook iedereen aan mee. En wat boerenkool
met worst daarmee te maken heeft…
Speeldatum:
Aanvang:
Entree:
Locatie:
Meer info:

woensdag 17 augustus 2016
20.30 uur
€ 6,00 voor leden, niet leden betalen € 8,00
Openluchttheater Havelte
Kerklaan 2a, 7971 CV Havelte
www.openluchtspelhavelte.nl

met

Reserveringsformulier Openluchtspel
Opgave voor Openluchtspel Havelte op woensdag 17 augustus 2016.
Opgave uiterlijk 30 juli 2016.
Aanmelden kan via dit formulier, via www.vriendenrtvdrenthe.nl, 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 € 6,00, niet leden betalen € 8,00.
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 2016.
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.

RTV Drenthe wenst de Vrienden
Graag vertellen wij u over een aantal programma’s van onze
zomerprogrammering.

Mooi Drenthe
Van maandag t/m donderdag rijdt de RTV Drenthe auto ergens
door Drenthe. Maar waar? Raad de goede plaats en maak
kans op een leuke prijs.

Zomer van Drenthe
Elk weekend in juli en augustus bezoekt RTV Drenthe twee
evenementen in onze provincie. Bij meerdere evenementen is
de RTV Drenthe camper en het promotieteam ook aanwezig.
De Zomer van Drenthe begint op maandag 4 juli. De laatste
uitzending is op maandag 29 augustus.

Memorylane
In Memory Lane herhalen we de serie van vorig jaar, waarin
bewoners van de Drents-Groningse Kanaalstreek en Emmen
en omgeving vertellen over hun verleden en hun band met hun
leefgebied. De serie begint op dinsdag 28 juni. De laatste uitzending is op dinsdag 9 augustus.

Tour de Loes
Een bekende Drent en Loes van der Laan gaan deze zomer in
een oude cabrio op toertocht langs mooie plekjes in Drenthe.
De serie begint op vrijdag 1 juli. De laatste uitzending is op
vrijdag 2 september.

een mooie zomer!
Roeg
Roeg! wil u laten zien hoe mooi de Drentse natuur is en hoe de
wisselende seizoenen hun sporen achterlaten. De uitzending
komt steeds vanaf een mooie plek in de provincie, middenin de
natuur. Als u een vraag hebt aan de boswachter, kunt u die
stellen op Twitter via de hashtag #roeg. Bezoek ons ook eens
op Facebook. Roeg! is in juli en augustus te zien op woensdagavond.

Taol
De taol is een middel om gedachten en geveuilens aan aandern kenbaor te maoken. Ik beweer altied, dat, aj wat schrieven en een aander kan 't niet lezen, dan dat schrieven gien nut
hef. Dat geldt ok veur praoten. Wat dan nog over blef, is lichaomstaol. Die taol kuj overaal gebruken. Mèensken, die mekaor niet verstaon deur middel van taol, kunnen wel verleeifd
op mekaor worden.
Met dit soort zaoken hej te maoken, aj op reis gaon. Ik ben der
ok even tussen oet wèest. Vief daogen. Met een bus. Wij mussen opstappen in Assen. Daor stunden al wat mèensken. Ik
keek meteein, of der misschien ok wat bekends bij was. Ik ben
ja een Drent. As der wat vertrouwds bij is, is dat mooi metnomen. Maor nee hör, hier nog neeit.
Wij rieden naor Beek. Mèensken veur over de dartig bestemmingen verzaomeln zich hier. Wij moeten in grote zaolen een
kop kovvie haolen. Hier gaon mien gedachten naor mien
schaopen. Drèentse schaopen. Schoonebeekers. As ik die in 't
hok heb en ze muggen der oet, dan willen ze ok allemaol tegeliek. 't Is daor ok zo. ’t Is net, of ze denken, dat de bus zunder
heur vort geeit. Oeteindelijk lukt ’t. Ok wij vinden oonze bus.
Wij stappen in. Zu’n vieftig man in een bus. Allemaol dezölfde
bestemming. Daor bennen wij geliek in. Verder zit der van alles
bij. Vrouwlu en manlu. Jonge bejaorden en belegen bejaorden.
Oonze chauffeur is een wicht. Een wicht? Zul dat wel gooud
kommen? 't Is nog een jong meidtie ok. Ik moet ’t nog zeein.

Taol
’t Kwam gooud. Ze ree nuver. Een Drent bedoould dan: geweldig! En zo was ’t ok.
Ze kwam oet Assen en kun Drèents praoten. Dat was een metvaller. Dat gaf vertrouwen. Dat bennen wij thoes ok ja wèend.
Dat bennen wij ja zo gewoon.
Ik gao zitten. Ik begun meeinstal niet vortdaodelijk te praoten.
Ik ben wat kat-oet-de-boom-kiekerig. Je niet te gauw bloot
geven. Da’s ok Drèents. Hollanders bennen aans. Ik heur al
gauw, dat der ok een groepie van die lui in de bus zit. ’k Heb
mien oren en ogen wied lös. As daor praot wordt, kan elkeneein metlustern. De jongste, zo schat ik dat in, is nogal luudruchtig. Hij hef ringen in zien oren en eein aarm zit vol met
kleuren en teeikeningen. Net as bij die ‘dure’ voetballers. En hij
hef een kaole kop. Wij rieden nog maor net, of hij vertelt al een
bak.
“Ik werd wakker. Ik stond voor de spiegel en schrok. Een
streep van onder tot boven over mijn borst. Had ik de hele
nacht op m'n l.. gelegen!”
Elkeneein laacht. Ik ok. Ik daacht: “Dat har ik nog niet zèegd”
Maor ik ben ok een Drent. Gien Hollander. Gelukkig neeit.
Toch bleek 't achteraof een toffe peer te wezen.
Achter oons praoten vief vrouwgies drok met mekaor. Ze kommen oet Zwolle. Maor ’t bennen Grunningers, zo te heuren. ’t
Klopt. Ze kommen van oorsprong oet Veendam. Een febriek
daor wör sloten. Heur manlu kregen wark weer in Zwolle. Vandaor. Ze waren alle vief weduwe. De eein al jaoren, de aander
wat körter. Een uur laoter wus ik al heuil wat van de ‘wichter’.

Taol (vervolg)
Zo wus ik nao de eerste dag, dat wij Zeeuwen in de bus hadden, Braobanders, Freeizen, goenend oet Gelderlaand en
Overiesel. Ik kon ’t heuren. As een Limburger Chinees prat, kuj
ja nog wel heuren, dat e oet Limburg komp.
Ok de lichaomstaol wör gebruukt. Eein van oons stun in een
winkelie. In Tsjechië. Je konden je kont der haost niet keren.
Ze wol een kleeidtie kopen. De baos was een Japannerie, een
Chinees, of een Koreaan of zo. Hij laachde. Zij leuit hum een
kleeidtie zeein. Hij brabbelde wat. Zij trok met de scholders. Hij
stak dreei vingers omhoog. Zij tweei. Hij knikte. Zij betaolde
hum tweei Euro’s en vertrok. Hij maokte een buging en zwaaide heur nao.
Eein ding is mij dizze week dudelk worden. Of ’t noou taol of
streektaol is, dat döt der niet toou. Aan ’t èende van oonze reis
begrepen wij mekaor allemaol. Ok oonze chauffeur - eerste
klas. En de ‘Koningin’, oonze ‘Koningin’. Zij zat bij oons in de
bus, maor har beter alleein op reis kunnen gaon. As wij ’s mörgens vertrekken mussen, was zij in ’t zwembad. Zij snapte
neeit, dat dat niet kon. Oonze chauffeur snapte neeit, dat ze
niet bij de bus was.
Maor och, zij was old. Zij kon alles ok niet meer zo gooud ontholden. En ze was alleein op reis. Wij begrepen heur.

Harm Soegies
oet de kop van Drenthe (Peeist)

Puzzelblad
De veurige keer was de oplössing van de puzzel: ASSEN.
Dat was bliekbaor niet zo moeilijk, want meer as tien goede
oplössings kwamen der binnen. Der mus dus loot worden. De
priezen gungen naor R. Klinkhamer-Lubbers in Sleen en Jan
Bruins in Slagharen.
Dizze keer moej hierunder het Drèentse woord achter het
Nederlaandse woord zetten. Van dat Drèentse woord moej ien
letter noteren. Der stiet angeven welke letter. De Drèentse
woorden bint: jentig, zwiemelig, vanneis, zwaorvoets,
dweelachtig, mezzels, labbedoedas en flodderhopsem
(dizze woorden bent oes anleverd deur Het Huus van de Taol).









Opnieuw
_________________ (de 1e letter)
Zwanger
_________________ (de 2e letter)
Duizelig
_________________ (de 1e letter)
Verstrooid
_________________ (de 10e letter)
Meisje dat graag uitgaat _________________ (de 2e letter)
Flink
_________________ (de 2e letter)
Draai om de oren
_________________ (de 2e letter)
Mazelen
_________________ (de 7e letter)

__
__
__
__
__
__
__
__

Met de letters nou nog de naam van de vogelties zuken. De
letters staot niet in de goede volgorde. De oplössing kuj binnen
twee week sturen naor secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl.
Een kaortie mag ok. De winnaors kriegt vrijkaorten veur het
Gevangenismuseum of veur Wonderwereld.
Vernuver je met de puzzel.

Fietstocht 20 augustus
De fietsroute voert door het Geopark de Hondsrug
Het Hondsruggebied is een groot gebied dat reikt tot over de
provinciegrens in het noorden. Vanaf de gemeenten Groningen, Haren, Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger – Odoorn naar
het zuiden naar de gemeenten Emmen en Coevorden. Ook het
gebied in het Zuidoosten van Drenthe (het Bargerveengebied),
het gebied ten oosten van de eigenlijke Hondsrug, het Hunzedal en het Nationaal Park Drentsche Aa, dat grenst aan Assen,
behoren tot Geopark de Hondsrug.

Ontstaansgeschiedenis Geopark
Geopark de Hondsrug vertelt het verhaal van het unieke landschap van Oost-Drenthe. Hoe het ijs hier 150 duizend jaar geleden over het land schuurde en alles platwalste wat op zijn
weg kwam. Hoe ijs en smeltwater het landschap kneedden en
boetseerden tot heuvelruggen en beekdalen. Het resultaat is
een prachtig afwisselend landschap.
Hier kwamen 100 duizend jaar geleden neanderthalers naar
toe om op mammoeten te jagen. Tientallen eeuwen later trokken onze voorouders het Hondsruggebied binnen achter de
kuddes rendieren aan. Later maakten de eerste boeren hun
akkertjes op de Hondsrug en bouwden ze er hun huizen.
(info: www.geoparkdehondsrug.nl)

De Vrienden-fietsroute
In de fietsroute van 42 kilometer zijn enkele hotspots opgenomen zoals: Infocentrum Egberts Lent, Duunse Landen, Keer-
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punt Spijkerboor, het Noordlaarderbosch, het Zuidlaardermeer
en de Kymmelsberg bij Schipborg.

Praktische informatie





Datum: zaterdag 20 augustus 2016.
Vertrektijd: tussen 10.00 uur en 11.00 uur.
Lengte van de route: 42 kilometer.
Locatie: Breeland recreatie, de Bulten 4, 9468 TD Annen.
Bordjes Breeland recreatie in Annen volgen.
(info: www.breelandrecreatie.nl)

Kosten
 Leden: € 5,00 / niet leden: €7,50 / incl. kop koffie of thee.

Gerrit Kroon

Veurankondiging
We kiekt alvast veuroet naor de harfst. Mannenkoor HEM en
de Breiberger muzikanten treedt op 5 november op in het
Wilhelminagebouw te Beilen.

Hesseler Eerste Mannenkoor
Het koor heeft 21 actieve leden uit Oosterhesselen
en omgeving. Dit dorp wordt in de volksmond
‘Hesseln’ genoemd. Het koor is opgericht in 2000.
Initiator en dirigent vanaf het eerste uur is Jan Kruimink.
Het repertoire van HEM bestaat uit arrangementen van popsongs van weleer, met een evenwichtige balans tussen rustige, gedragen liederen en uitbundige, vlotte liederen. Er wordt
gezongen in meerdere talen: Nederlands, Engels, Drents en
soms Duits. HEM heeft in haar programma actie en humor opgenomen, zodat het publiek kan rekenen op een gevarieerd
muzikaal programma. Bij diverse nummers worden ze ondersteund door piano, gitaar of accordeon.

Breiberger Muzikanten
De Breiberger Muzikanten is een allround-orkest uit Dalerpeel
en Nieuwe Krim, gelegen in de Zuidwest-hoek van de gemeente Coevorden. Ten Zuidoosten van Dalerpeel ligt de zogenaamde Breiberg. Deze naam kwam voort uit een herder die
op een wat hoger gelegen heuvel (berg) zijn schapen hoedde.
Bij het waken van de schapen besloot deze herder te gaan
breien. Zo ontstond de naam de Breiberg. Het ensemble
bestaat momenteel uit ruim 25 enthousiaste muzikanten.

Noteer 5 november alvast in de agenda!

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.

