Van de veurzitter
Dit is al weer de tweede Vriendenpraot van dit jaor. In meert
hebt we een gloepens mooie tenielopvoering had van Nut en
Genoegen oet Exloo. De volle zaal beloonde de speulers
dan ok met een staonde ovatie.
Binnenkört stiet de jaorvergadering op het programma, waorbij
wij nao het officiële gedielte kunt genieten van zanger/
muzikant Aalt Westerman. Wij gaot ervan uut dat het atrium in
de studio hielemaol vol komp.
Een paar jaor leden kwamen doezenden mèensen of op de
open dag van de umroep. Speciaol veur de leden van de
Vrienden is der op 27 mei nogmaols een open dag. Veur de
jaorvergadering huuf je je niet op te geven, maor veur de open
dag wal. Meer hierover elders in dit blad. Graag tot ziens op
beide evenementen.

Wim Barkhuis

Verslag tenielaovend
Circa honderdveertig mèensen trökken zaoterdagaovend
19 meert richting Westerbörk um de tenielaovend, organiseerd deur de Vrienden van RTV Drenthe, bij te wonen.
De reclamespotties op radio Drenthe hadden al dudelijk maakt
dat het gung um een hilarisch stuk, speuld deur tenielverieniging Nut en Genoegen oet Eksel. (Exloo, maor van Jan Germs
mag Eksel ok). In bed and breakfast Bed en Broodje kwamen
mèensen met verschillende motieven geliekertied logeren.
Daorbij kwam nog dat an enkele gasten ok nog wal een
steekie lös zat.
Het publiek hef geneuten van het stuk, dat ok gloepens goed
speuld weur. Het was de lèeste van een serie van zes optredens. Vier keer weur der in Eksel speuld veur totaal viefhonderd man en ien keer in theater Geert Teis in Stadsknaol, waor
de zaal bijna gehiel vuld was. Wat vunden de speulers zölf van
hun optreden veur de Vrienden van RTV Drenthe? Ellen Schrik
(Henny in het stuk, de vrouw met opgekropte romantiek) hierover: “We vunden het geweldig leuk um nao Eksel en Stadsknaol het seizoen of te kunnen sluten veur de Vrienden. Dit
was veur oes de kers op de taart. Het publiek was fantastisch.
Daor was iederien van oes het wal over iens.”
Dit was oeze eerste activiteit in 2016. Kiek elders in dizze
Vriendenpraot wat er nog meer op het programma stiet!

Ledenvergadering
Het bestuur van de Vrienden van RTV Drenthe heeft het
genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering
op donderdag 19 mei 2016 in de studio aan de Beilerstraat te
Assen. Aanvang 19.30 uur!
AGENDA
1. Opening door voorzitter Wim Barkhuis
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Verslag van de ledenvergadering van 7 mei 2015
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie bestaande uit de heren
Schuring en Abbing en benoeming reservelid
7. Begroting 2016 / 2017
8. Ontwikkelingen Omroep - Dink Binnendijk
9. Bestuursverkiezing. De bestuursleden Geesje Oosting en
Wim Oosting zijn aftredend. Het bestuur stelt voor om
beiden opnieuw te benoemen, waarbij echter moet worden
vermeld dat Geesje Oosting officieel niet herkiesbaar is,
maar door buitengewone omstandigheden aangaande het
PBO is geadviseerd om haar zitting een jaar te verlengen.
Bovendien is één vacature nog vacant!
10. Wolter Klok stelt zich voor
11. Rondvraag
12. Sluiting
Na een korte pauze zal allround
muzikant/zanger Aalt Westerman
de avond verder invullen.

Vrienden Open Dag RTV Drenthe
Op 1 november 2014 bestond de regionale omroep 25 jaar en
gooide haar deuren letterlijk open voor het publiek. Na een
voorbereiding van een klein jaar vond op 7 november dan
eindelijk de Open Dag plaats. Meer dan 3.000 kijkers en
luisteraars maakten van de uitnodiging gebruik en namen een
kijkje achter de schermen. De reacties op deze dag waren
zonder uitzondering erg positief.
Omdat RTV Drenthe uw steun in de vorm van lidmaatschap
van de Vrienden zeer waardeert, organiseren de Vrienden van
RTV Drenthe en de omroep op vrijdag 27 mei 2016 een
‘Vrienden Open Dag’.
Van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur bent u van
harte welkom in het pand aan de Beilerstraat 30 in Assen.
U kunt zien hoe er live radio wordt gemaakt, u krijgt een korte
rondleiding onder leiding van Rinus Bouwmeester of Jan Bolding, er zijn enkele stands in het Atrium, er komen live optredens en uiteraard wordt ook aan de inwendige mens gedacht.
Altijd al eens een kijkje in de keuken van de omroep willen
nemen? Meld u dan voor 15 mei aan voor de ‘Vrienden Open
Dag’ via vriendenrtvdrenthe.nl, stuur een mail naar
ledencontact@vriendenrtvdrenthe.nl, of stuur het
opgavestrookje onderaan volgende pagina naar G. Kroon,
Hoofdweg 183, 9765 CE Paterswolde.
Per dagdeel kunnen slechts 200 leden aanwezig zijn, dus geef
u snel op. Vergeet niet te vermelden of u in de ochtend of in de
middag aanwezig zult zijn. Als u met de auto komt, moet u zelf
een parkeerplaats zoeken.

Opgavestrookje Open Dag 27 mei
Naam: _____________________________
Aantal personen: _____________________

De week van de jaren 70



0 Ik kom / wij komen 's morgens
0 Ik kom / wij komen 's middags

De Vriendendag op 27 mei valt in de ‘Week van de jaren 70’.
Bezoekers van deze dag kunnen een plaatje meenemen met
hun favoriete muziek uit die jaren. Het zou extra leuk zijn als er
ook een speciale herinnering bij hoort. Een aantal vrienden
wordt uitgenodigd om zijn/haar plaat te laten horen.

Activiteiten 2016
19 mei

Jaarvergadering in de studio

27 mei

Open dag voor leden in de studio

17 augustus Openluchtspel Havelte
20 augustus Fietstocht in het Hunzedal, start in Annen
5 november Herfstbijeenkomst

Nieuws van de omroep
Dodenherdenking
Woensdagavond 4 mei wordt bij het Nationaal Monument
Westerbork stil gestaan bij de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. RTV Drenthe doet rechtstreeks verslag van de
Dodenherdenking op zowel radio als televisie vanaf 19.20 uur.
De presentatie is in handen van Annette Timmer.

Retropop
Op zaterdag 4 juni vindt Retropop plaats. Net als voorgaande
jaren doet RTV Drenthe live verslag van de optredens op
Nederstage. Vanaf 18.00 uur kijkt u naar optredens van The
Charlies, Powerplay, Then Sharp, Frank Boeijen en Rowwen
Hèze.

Drents Liedjesfestival
Ook dit jaar organiseren het Huus van de Taol en RTV Drenthe
het Drèents Liedjesfestival. Doel van het festival is nieuwe
Drentstalige muziek van goede kwaliteit. De tien beste
inzendingen gaan naar de finaleronde die op zaterdag 11 juni
live te volgen is op TV Drenthe. Kijkers en luisteraars kunnen
hun favoriete liedje steunen door een sms te sturen.

TT
Van 22 t/m 26 juni staat RTV Drenthe
volledig in het teken van de TT.
Met het TT-journaal, uitzendingen van het
TT-festival op het Koopmansplein en diverse
verslaggevers die letterlijk de provincie in gaan.

Plaotsnaamcrypto
Kuj met de volgende umschrievings vief Drèentse plaotsnamen
vinden? As je dat lukt, dan kuj in ‘t grieze vlak van boven naor
beneden een plaotsnaom lezen. Dizze moej opsturen naor
secretariaat @vriendenrtvdrenthe.nl. De winnaar kreg een
vrijkaort veur het attractiepark Drouwenerzand.


Is zwaor en wat moej dermet
Met een koppel letters
over ´t waoter
Klinkers
Bulten vlinten
Nee, dat stiet verkeerd

N.B.
De umschrievings komt van het Huus van de Taol.

Prieswinnaars van de veurige puzzel
Vief leden hebt de goede antwoorden instuurd.
We mussen dus loten en de gelukkigen bint: Roel Kwint
te Assen (vrijkaort veur attractiepark Drouwenerzand) en
W.F. de Weerd te Koekange (vrijkaort veur het Internationaal Klompenmuseum te Eelde).

Plaotsnaamborden in ‘t Drèents
Dinsdag 22 meert
lestleden ree ik naor het
Huus van de Taol in
Beilen. Mangs gao’k over
de grote weg, maor ik har
besleuten een meer
toeristische route te
nimmen. Bij Westerbork
ankommen zag ik tot
mien genoegen, dat daor
under de officiële
plaotsnaam ‘Börk’ op het
bord plakt was. “Wat
mooi,” dacht ik.
In de brievenbus van het
Huus van de Taol vun ik
een toertie later een brief
van het anonieme actiecomité Drents op stee,
dat daorin meldde dat ze
die nacht actief west
waren in Exloo, Buinen, Westerbork en Smilde. De neie namen
Exel, Bunen, Börk en De Smilde sierden de ingangen van
dizze dörpen.
Ik vin dat mooi. De officiële naam bovenan (wij woont vanzölf
wal in Nederland), maor daorunder de Drentse naam! Ja, dat
vin ik nuver. Daormet wordt in mien ogen verteld dat wij groots

Plaotsnaamborden in ‘t Drèents
weden mugt op de streektaol, dat die dertoe döt. De taol is een
underdiel van oeze cultuur; daor wil wij wal veur oetkommen.
Het Huus van de Taol stun in het verleden an de Wattweg, hier
in Beilen. Het simpele feit dat die straot dizze naam hef, vertelt
dat Watt een belangrieke kirrel was. Het is een eerbetoon an
James Watt. Het is een eerbetoon an het Drèents deur Buinen
ok Bunen te numen.
Niet elkenien denkt daor zo over. Dat is ok dudelk. Vleden jaor
is het actiecomité Drents op stee ok in de nachtelijke uren in
touw west en kreeg ik zölfs op zundagnommedag tillefoon van
tegenstanders. Het lig gevulig. Het geld is veur veul mèensen
de belangriekste reden um dertegen te weden. Nou moe’k
eerlijk weden, dat dit ok inderdaod wal een prebleem is, maor
het is vanzölf gien inholdelijke reden. En as der nou een
geweldige sponsor oet de hoge hoed toverd wordt, mag het
dan wal?
Ik heb ok al - via de sociale media - te heuren kregen da’k
maor ies in de bejaordenhoezen kieken moet. Dat ik mij
schamen moet um geld an dit soort nationalistische hobby’s
verknapbussen te willen intied dat oldere mèensen in voele
luiers zit. De betreffende spreker har meer verstand verwacht
bij een veurmaolig schoelmeester.
En toch... vun ik het mooi toen ik 22 meert zag dat Westerbork
ok gerust Börk nuumd worden mag. En eh... daor schaam ik
mij niet veur.

Jan Germs

In gesprek met …
Sinds een paar jaor is Wolter Klok met ienige regelmaot op
RTV Drenthe te heuren en te zien. Hie holdt zich as redacteur
en prissentator bezig met het neis. As ik met hem praot is het
november 2015. Sommige metwarkers van de umroep
veurspelt dat hie wel snel deur zal stromen naor Hilversum.
Wolter is 22 jaor leden geboren in het academisch ziekenhoes
in Gröningen, hef daornao nog een paar jaor in Haren woond
en is toen verhoesd naor Noordlaren. Daor hef e de basisschoel deurlopen. Naodat e in Haren het gymnasium daon hef,
is e in Gröningen ‘Communicatie- en informatiewetenschappen’ gaon studeren. Op dit moment mot e nog altied zien
eindscriptie ofmaken, maor deur het wark bij de umroep komt
het der niet van.
Het prissenteren hef e niet van zien olders. Heur moe warkt in
de verpleging en zien va is automonteur. As kind har e al grote
belangstelling veur het radio- en tillevisiewark. Wanneer e een
prissentator op de tillevisie zag, dacht e: “Dat wark wil ik later
ok wal doen”. As twaalfjaorige was e al een keer naor de
prissentaotie van ‘Hart van Nederland’ wèest en much daorbij
ok de studio bekieken. Hie hef die dag biezunder geneuten.
Thoes bedacht Wolter allerlei programma's en nam ze via zien
eigen webcam op. Toen e wat older weur, wol e wel ies kieken
hoe een umroep zien wark beoordielde. “Toen ik achttien was
he'k een keer een filmpie maakt en naor de redactie van RTV
Drenthe maild. In dat stukkie prissenteerde ik Drenthe Nu met
mien eigen neis. Herma Boer zat die dag op de redactie en hef
mien mail der oethaald.”

… Wolter Klok
Zie stuurde de mail deur naor Margot de Jong, toenmaolig
heufd programmazaken. Bliekbaor was ze under de indruk,
want Wolter kreeg een oetneuiging veur een screentest. “Ik
vund dat wel hiel spannend. Ik weet nog goed dat het op 18
december 2012 was. Ik was die dag nog de stad in wèest um
nette kleren te kopen. Toen ik in de studio kwamp, had ik eerst
een gesprek met Dink Binnendijk en Margot de Jong. Daornao
much ik de screentest doen nao de opname van het neis.
Judith Regendorp deed die dag de oetzending en zie was der
ok bij toen ik de neisblokkies van de veurige dag veur de
camera mus oplezen. Ik was eigenlijk best wel tevreden met
mien prestaotie. Ik sprak Judith in het begun aal an met u. Je
kent de mèensen wel van de tillevisie, maor hoe ze in het echt
bent, dat weet je niet. Judith zee al snel: zeg maor 'je' en gien
'u'. Op het lèest van oes gesprek zee ze: 'Zie dit as een leuk
moment.' Toen ze dat zee, dacht ik: 'As ze dit zegt, wordt
waarschijnlijk hielemaol niks'. Maor later bleek dat ze dat juust
positief bedoeld har. Het duurde daornao vrij lang veurdat ik
weer bericht kreeg”.
Pas eind jannewaori 2013 kreeg Wolter bericht dat der bij het
tillevisieneis gien plek was veur hum, maor dat e wel neisblokkies much lezen op de radio. Veurdat het zo wied was,
mus e eerst een opleidingstraject deurlopen. Judith Regendorp
is de persoon die daor bij RTV Drenthe veur zörgt. Op 30 april
2013 was het dan zo wied en much e veur het eerst neis op de
radio lezen. Kört daornao weur e bij de redactie voegd um het
neis veur internet en radio te maken. De neisblokkies maakt e
het liefst zölf.

In gesprek met …
“Ik hold van körte, bondige zinnen. De taol mot spreektaol
wezen. In beveurbield plietsieberichten kom je vaak jargon
tegen. Der zit woorden in die een normaal mèens niet gebroekt
en dat probeer je dan aans te zeggen.”
In 2013 raakte Herma Boer zwanger. Zie was de vaste vervanger van Judith Regendorp en Anouk Middel veur het tilleviesieneis. Wolter had al eerder te kennen geven dat e het
neislezen op de tillevisie hiel geern wilde doen. Hie weur
daorum de invaller veur het geval invaller Herma Boer der niet
was. Op 30 december 2013 was zien eerste oetzending op de
tillevisie. “Ik vund zölf dat het goed gung, maor as ik de opnamen van nou bekiek dan heb ik wal veul an te marken op de
oetzendings van het begun. Veurdat ik op de tillevisie much
kommen, he'k eerst nog met Anton van der Neut een prissentatiecursus in Hilversum daon. Dat vund ik hielemaol niks. Je
mus leren um van allerlei bewegingen te maken en ik vund dat
dat hielemaol
niet bij het prissenteren van
neis heurde,
maor eerder bij
een Amusementsprogramma. Ik ben meer
van: doe maor
gewoon, dan
doej al gek
genog.”

… Wolter Klok
Op de radio was ie ok vaker te heuren. Zo volgde eerst de middageditie van Drenthe Nu en daornao de middagoetzending
van vier tot zes met um half zes de Lèeste Ronde. Wolter zag
daor wel een beetie tegenop. “Aj neis leest weet je precies
waor je an toe bent, maor bij de Lèeste Ronde ben je de gespreksleider en dat is niet altijd makkelijk. Je bent bang dat der
een moment komt, daj niet weet wat oj moet zeggen en je weet
niet wat aj kunt verwachten van de bellers. As ien te lang deurgiet, moej die persoon ofkappen en tegeliek moej ok nog vriendelijk blieven. Dat is soms lastig. Toen ik dat programma veur
de eerst week deed, hoopte ik dat der niet al te veul bellers
waren en dat we wat meer meziek kunden dreien, maar nao
een paar dagen was dat veurbij en hoopte ik, as 't even rustig
was op de lijn, dat der wel bellers kwamen”.
Tot slot heb ik het nog even met hum over zien toekomst. Ik
begunde dit stukkie al met de opmarking daj van mèensen bij
de umroep heurt dat e niet al te lang meer bij RTV Drenthe zal
warken. Walter denkt daor aans over: “Ik heb het hier hiel goed
naor mien zin en heb leuke collega's. Laot mij hier nog maor
wat ervaring opdoen. Ik gao nog niet weg”. Als we allebei
haost tegeliek op de klok kieken, ziet we dat het al twintig veur
twaalf is. De prissentator van het middagprogramma mot nog
even iets veurbereiden veur de oetzending die over twintig
minuten begunt. Wolter lop naor de redactieruumte en ik luster
um twaalf uur via de autoradio nog even naor Drenthe Nu met
Wolter Klok.

Wim Oosting

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 toneel
Opgave voor Openluchtspel Havelte op woensdag 17 augustus 2016.
Opgave uiterlijk 18 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 op of rond 27 juli 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.

Contributie 2016/2017
Heeft u voor het betalen van de contributie een machtiging
voor automatische incasso aan de vereniging Vrienden
RTV Drenthe afgegeven? Dan wordt de contributie op of
rond 27 mei 2016 geïncasseerd.
De leden die niet via automatische incasso betalen, worden
verzocht om het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN
NL77 RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden RTV Drenthe te
Paterswolde. Alsnog toestemming geven tot automatische
incasso kan door een schrijven naar Vrienden RTV Drenthe,
Hoofdweg 183, 9765 CE Paterswolde. Via de e-mail mag ook,
het adres is ledencontact@vriendenrtvdrenthe.nl.
Bij het volgende kwartaalblad Vriendenpraot zal het nieuwe
pasje worden bijgevoegd. Deze is geldig van 1 mei 2016 t/m
30 juni 2017. De geldigheidsduur 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. Telefoonnummer (050) 309 12 98

Vooraankondiging
Fietstocht op zaterdag 20 augustus 2016

Sinds de jaren negentig is Stichting Het Drentse Landschap
bezig om in het Hunzedal de natuur nieuwe kansen te geven.
De Hunze krijgt zijn oude meanders terug en mag weer buiten
zijn oevers treden. U passeert het 45 hectare grote Anner
moeras dat destijds één van de eerste projecten van Het
Drentse Landschap in het Hunzedal was en waar de bever
zich inmiddels prima thuis voelt… Onderweg kan men met
eigen ogen zien hoe Stichting Het Drentse Landschap haar
best doet voor de natuur en voor het Drents cultureel erfgoed.
Natuur en erfgoed zijn ook úw aandacht meer dan waard!
(bron: Stichting Het Drentse Landschap)
De startlocatie is Breeland Recreatie in Annen.
Verdere informatie in de volgende Vriendenpraot.

Met korting beelden bekijken
Beelden in Gees
In het prachtige landschap van Zuidoost-Drenthe ligt ‘Beelden
in Gees’. Zeven hectare paradijs, waar in de zomer natuur en
kunst elkaar ontmoeten in een tuin met een Engels karakter,
waar grote open ruimtes worden afgewisseld door intieme
thematuinen. Waar harmonie en rust samengaan met de
spanning van bijzondere beelden, bomen en planten.
Wij zien u graag bij de zomerexpositie 2016, die vanaf zondag
24 april te bezichtigen is.

Cultureel arfgooud
Peeist lig in de kop van Drenthe, zu'n tweei kilometer oostelijk
van Nörg. Aj 't dörpie binnenrieden, bi 'j der ok al haost weer
oet. Kenmarkend veur Peeist is een opvallend grote boerderij.
Der tegenover lig een mooie viever in een park, Het Plantsoen.
Al veur de Tweeide Oorlog woonde daor de domnie van Nörg.
Der brak op een maol braand oet. De brandweer har gebrek
aan waoter. Naor aanleiding daorvan is dat plantsoen aanlegd
met een viever derin. Het Plantsoen en de viever hadden wat
achterstallig onderhold. De boerderij wordt noou gebruukt as
Woon- warkboerderij. Der wonen twaalf mèensken met een
verstandelijke beparking. De viever en Het Plantsoen liggen
der weer as vanaolds netties bij.
Een week of wat leden is der een bord plaotst. Bij de onthulling
waren wat femilieleden van de bewoners, wat inwoners van
Peeist en wat mèensken van Promens Care aanwezig.
Bovenaan op het bord steeit, dat de viever het oethangbord
veur Peeist is, dat de viever en Peeist bij mekaor heuren, zoas
de bewoners van de zörgboerderij en de inwoners van Peeist.
Het steeit der in 't Drèents op. Ik vin dat mooi. Een vrouwgie
achter mij ok. Zij zeg dat tegen een ‘meneer’ naost heur. Die
gef as antwoord, dat e 't niet lezen kan. Hij mag van mij in de
str... zakken.
Dit soort oetspraoken heur ik te vaok. Moej opa is zeein
glimmen, as e vertelt, dat zien kleinkind al een beetie Engels
kan praoten. Maor dat kleinkind moet niet Drèents gaon
praoten. Da's slecht veur schooul. Ik zeg dan vaok: “As joen
kleinkind Nederlands kan praoten, dan is dat gooud. As joen

Cultureel arfgooud
kleinkind ok Engels kan praoten, dan is dat nog beter. En as
joen kleinkind dan ok nog Drèents kan praoten, dan is dat 't
allerbeste. Dan kent dat kind meer dan de aandern!”
Noou is 't wel zo, dat oonze meeinste kinder inderdaod gien
Drèents meer praoten. Maor begriepen dooun ze 't wel! 't Was
weer Meertmaond – Streektaolmaond. Der is weer veurlezen
in 't Drèents. Een activiteit van oons Hoes van de Taol. Kinder
van veer tot twaalf jaor hebben in oonze provincie weer genoten van prachtige verhaolen. Ze hebben allemaol een mooi
tiedschrift (Wiesneus) met naor hoes kregen. En al wordt der
deur de kinder dan niet veul Drèents meer praot, der is misschien wel nooit zo veul aandacht veur 't Drèents wèest as
hedentendaoge. Da's ok gien wonder. Der is ja zo veul moois
in de streektaol. Teneeil, schrieverij, dichten, muziek maoken
en neuim maor op. Dat moeten wij holden. Daor moeten wij
wies op weden. Of is een Drent daor te bescheiden veur?
De mèensken, die hier woond hebben, hebben met mekaor
praot. In heur eigen taol. In heur eigen streek. In de streektaol
dus. Ik denk, 't grootste cultuurgooud wat wij hebben. Weerd
om bewaord te blieven! Gelukkig hebben wij oons Hoes van de
Taol. De metwarkers dooun heur stinkende best. Bij TV
Drenthe kun 't wel beter! Da's mien meeining! Bij oons in de
buurt wordt TV Drenthe nogal is TV Natuur neuimd. Misschien
kunnen de Vrienden van RTV Drenthe mij hierin steunen.
Deur Harm Soegies oet Peeist in de kop van Drenthe
Noot: Het steunen doet wij deur middel van het plaotsen van dit verhaal

Drouwenerzand Attractiepark
Het voordeligste pretpark van Europa!

Het bijzondere van Drouwenerzand Attractiepark is dat je er onbeperkt kunt
eten en drinken van frites, diverse snacks, verse dagsoep, vers fruit,
limonade, koffie, thee en softijs. Van de entreeprijs zul je ook niet schrikken,
slechts € 12,70 p.p. all-in! (9 juli t/m 28 augustus € 13,70 p.p.). Een heerlijke dag uit waarbij je niet steeds je portemonnee hoeft te pakken dus.
Drouwenerzand heeft attracties en speeltoestellen die speciaal zijn uitgezocht voor een brede doelgroep, zodat gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden zich hier uitstekend een dag kunnen vermaken. Er zijn attracties waar de kleintjes samen met hun (groot)ouders in kunnen, maar er
zijn ook attracties waar ze alleen in mogen – stoer hoor! De grotere jeugd
kan zich uitleven in de stoerdere attracties, durf jij over de kop? Dan is de
Para-Jump echt iets voor jou. Of ga je liever in de Break Dance, daar word
je echt alle kanten op geslingerd. Botsen in de botsauto’s, ponyrijden (bepaalde dagen), zweven in de WildWestSwing en rijden in een Oldtimer, het
kan allemaal. Maar je kunt natuurlijk ook zelf klimmen, klauteren en springen. Er is echt van alles te beleven!
In 2015 verwelkomde het
park de bloedstollende
attractie XLR8, hier word je
binnen 1 seconde van 0 65 km/pu door de lucht
geslingerd, voor de echte
lefgozers dus.
De attracties, veiligheid en
de gezellige gemoedelijke
sfeer zorgen voor blijvende
herinneringen aan Drouwenerzand Attractiepark.
Op de website van Drouwenerzand vind je meer informatie over het
Attractiepark, evenementen, entreeprijzen, foto’s en video’s. De voorpret
begint dus al vanaf je bank of luie stoel.
Drouwenerzand Attractiepark, Gasselterstraat 7, 9533 PC Drouwen
Telefoonnummer: (0599) 56 43 60 Website: www.drouwenerzand.nl

