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Van de veurzitter
Dit is de harfstoetgave 2016 van Vriendenpraot, oes kwartaolblad met informatie over oeze activiteiten en over de oes zo
vertrouwde umroep.
De fietstocht op 20 augustus vanoet Annen, was weer een
prachtige rit veur de 160 fietsers en het weer was ok niet
slecht. Wiederop lees je der meer over.
In dit blad ok meer over oeze gezellige aovend in het Wilhelminagebouw te Beilen op 5 november. We hoopt weer veule
leden te kunnen begroeten.
In de veurige Vriendenpraot hej een enquêtekaortie kregen.
Meer as honderd reacties bint daor op binnenkommen. We
bent bliede dat verreweg de mieste mèensen vindt, daw het
goed doet.
Allemaol een goeie harfst toewenst en ik zul zeggen: tot 5
november.

Wim Barkhuis

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

Uitslag enquête
Bij de vorige Vriendenpraot was een enquête-kaartje gevoegd.
Ruim een tiende deel (112 leden) heeft antwoord gegeven op
de vragen en het kaartje teruggestuurd. Daar zijn we erg blij
mee.
We weten nu dat ongeveer de helft vindt dat de Vrienden van
RTV Drenthe een club moet zijn die een schakel is tussen de
omroep en de luisteraars/kijkers. Ruim een derde vindt dat het
Drentse eigene moet worden gewaarborgd door de vereniging.
Ongeveer 15 % van de leden vindt beide punten (een schakel
en het behoud van het Drents eigene) belangrijk.
Bijna iedereen vindt dat Vriendenpraot voldoende informatie
geeft. Twee personen willen meer onderwerpen. Op vier personen na vindt men dat er voldoende wordt georganiseerd
door het bestuur.
We zullen kijken, wat we met
de tips/ opmerkingen die zijn
binnengekomen, in de
toekomst kunnen doen.
Alle invullers: Bedankt!

Redactie

Cabaret

In het kader van Meertmaond Streektaolmaond komen op
vrijdag 17 maart voor ons optreden, de cabaretgroep:

Twee Recht Twee Averecht
Zij presenteert een avondvullend programma voor man en
vrouw, jong en oud. Met een knipoog en een kwinkslag wordt
het leven van alle dag op de hak genomen, waarbij serieuze
actualiteiten niet uit de weg worden gegaan.
Alles wordt zelf geschreven en gecomponeerd. De aankleding
van het podium en licht/geluid wordt door henzelf verzorgd. De
grote lijn van het programma ligt vast, maar geen avond is
dezelfde. Actuele en/of plaatselijke gebeurtenissen worden
graag meegenomen.
Kortom: hilariteit alom!
Zet deze datum in uw agenda!

Puzzel
Het antwoord van de puzzel van juli was: zwalvies. De
volgende mèensen kwamen met de goede oplössing: Dijkstra,
Kwint, Abbing, Eising-Nijhoving, Swiebel, Hermelink, Boer,
Wildeboer, Vos, De Weerd, Hingstman, Ruben, Zwart, ZwartNaber, Suurd-Kuiper, Kinds, Meijer, Snippe-Schutten, Hollander, Boerhof-Jansen en Snijder-Smit. Dit waren 21 mèensen
met de goede oplössing. Deur loting bint de volgende winnaars
oet de bus kommen: Wildeboer (Gevangenismuseum) en
Snijder-Smit (Wonderwereld).
Vrogger hadden inwoners van haost alle Drèentse plaotsen
een schimpnaam. Prebeer ies achter dizze schimpnamen de
juuste plaotsen te zetten. Let op: Om het een beetie moeilijker
te maken, staot der twee plaotsen te veul in. Deur de eerste
letters van de ingevulde plaotsen op een rijgie te zetten, kriej
een Drèents woord dat gebroekt wordt um an te geven daj iets
niet wilt laoten gebeuren.
Zoepenbrijbekken: __________________________________
Taarten of taten:

__________________________________

Gudden:

__________________________________

Broabanders:

__________________________________

Oelen:

__________________________________

Langsteerten:

__________________________________

Mot-oren, Bokkies of Lawaaimakers: ____________________

Puzzel
Zuuk de 7 plaotsen. Der
blieft dus 2 over.
 Wiester (Wijster)
 Zeegse
 Nörg (Norg)
 Eksel Exloo),
 Oring (Odoorn)
 Aandern
(Anderen)
 Eel (Eelde)
 Bunne,
 Raol (Rolde)
De oplössing kuj binnen twee week sturen naor secretariaat@
vriendenrtvdrenthe.nl. Een kaortie mag ok. De winnaors kriegt
vrijkaorten veur het Gevangenismuseum, of veur het
Hunebedcentrum.
Vernuver je met de puzzel.

Redactie

P.S. De schimpnamen bint oes anleverd deur het Huus van de Taol.

Mededelingen omroep
Voedselbankactie
Weet u het nog? De voedselbankactie die RTV Drenthe samen
met de overige regionale omroepen vorig jaar heeft gehouden?
Mede dankzij uw donaties was dit een groot succes met een
totale opbrengst van ruim 236-duizend euro. Dit jaar houden
we opnieuw een inzamelingsactie en ook dit jaar vragen we
daarbij uw hulp. Hier hoort u later nog meer over.
De actie voor de voedselbank wordt gehouden van woensdag
7 tot en met vrijdag 16 december 2016. In deze periode kunt u
de producten die u wilt doneren achterlaten bij de deelnemende supermarkten. Ook bent u van harte welkom om uw producten te brengen naar het inzamelpunt in het pand van RTV
Drenthe. Op Radio en TV Drenthe wordt uitgebreid verslag
gedaan van de actie.
Voor meer informatie en de deelnemende supermarkten kunt u
vanaf 1 december kijken op rtvdrenthe.nl/voedselbank.

Drèents Kinderliedtiesfestival
Het Drèents Kinderliedtiesfestival is een zangwedstrijd voor
kinderen. Tijdens de drie voorrondes zingen diverse kinderkoren liedjes gericht op de feestdagen, seizoenen en speciale
momenten in het jaar waarop gezongen wordt. De beste koren
brengen in de finale opnieuw hun lied ten gehore. De vakjury
beslist uiteindelijk welk koor het Drèents Kinderliedtiesfestival
2016 wint.
Zaterdag 3, 10 en 17 december kunt u kijken naar de voorrondes. Op zaterdag 24 december zendt TV Drenthe de finale uit.

Mededelingen omroep
LOOS
Afgelopen december was de eindejaareditie van LOOS voor
het eerst te zien. Bekende Drenten streden tegen elkaar en
beantwoordden zo snel mogelijk vragen over het nieuws van
2015. Burgemeester Ard van der Tuuk (destijds gedeputeerde)
won deze eerste editie en doneerde zijn gewonnen iPad aan
een goed Drents doel. Ook dit jaar nemen bekende Drenten
het tegen elkaar op. Wat weten zij nog over het Drentse
nieuws in 2016? LOOS is vanaf maandag 19 december elke
werkdag te zien op TV Drenthe. Ook de streektaalvariant krijgt
een vervolg. Opnieuw strijden dagelijks twee deelnemers
tegen elkaar en toetsen hun kennis van het Drents. LOOS is
vanaf maandag 6 maart elke werkdag te zien op TV Drenthe.

Het verleden voltooid
Op zaterdag 22 oktober zendt TV Drenthe de documentaire
‘Het verleden voltooid’ uit. De documentaire vertelt het verhaal
van David Hully uit Bovensmilde. 65 jaar geleden kwamen de
Molukse KNIL militairen tegen wil en dank naar Nederland. Het
was de eerste groep migranten van net na de oorlog. Niet op
de vlucht of op zoek naar een beter leven, maar op bevel van
de legerleiding voor een kort verblijf naar Nederland gestuurd.
Het liep anders. In plaats van de hemel op aarde in het land
van de rijke blanke koloniaal werd het slapen op strozakken in
voormalig Kamp Westerbork voor een lange periode.
In de documentaire vertelt Willem Hully het verhaal van zijn
vader David Hully, die als een van de 12.500 Molukkers samen
met zijn nog jonge gezin naar Nederland werd gestuurd.

Ontwikkelingen binnen de omroep
Hoewel de bezuinigingen bij de regionale omroepen hard aankomen, is er ook goed nieuws voor RTV Drenthe. Er vallen namelijk
geen gedwongen ontslagen. De afgelopen jaren heeft de Drentse
omroep al flink bezuinigd. Er is een aantal reorganisaties doorgevoerd en er zijn programma's geschrapt. “Daarom is er binnen
onze organisatie nu geen paniek en hoeven wij niet te reorganiseren”, zegt directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk.
Maar de bezuinigingen van ruim een miljoen euro doen volgens
Binnendijk wel pijn. Zo wordt er bezuinigd op onder meer ondertiteling en freelance personeel. Daarnaast wordt de satelliet afgeschaft waardoor TV Drenthe in het buitengebied niet meer ontvangen kan worden. “Het kan niet anders dan dat onze internetbezoekers, luisteraars en kijkers iets gaan merken van de bezuinigingen. Maar wij zijn en blijven een sterk omroepbedrijf dat elke
dag een onmisbaar onderdeel wil zijn van de Drentse samenleving".
Directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk gaat binnenkort om de
tafel met Omrop Fryslân en RTV Oost om te zien of er in de toekomst meer samengewerkt kan worden. “Zonder onze eigen identiteit aan te tasten of op te geven.”
De regionale omroepen moeten samen 17 miljoen euro bezuinigen. Iets wat de Statenfractie van het CDA liever voorkomen ziet
worden. De partij diende op woensdag 28 september een motie in
bij de Provinciale Staten en deze is door alle partijen unaniem
aangenomen. Binnendijk: “Ik hoop dat de landelijke politiek de
voorgenomen bezuiniging alsnog van tafel haalt. Zoals ook de
twaalf provincies in een brief aan staatssecretaris Dekker hebben
gevraagd.”

B’ART 2017
Het Huus van de Taol is der um de streektaol in oeze previncie, dat machtig mooie cultuurgoed, te stimuleren. Maor wij bint
niet allén groots op oeze taol. Drenthe hef zoveul meer. En wij
wilt het mooie van oeze previncie geern in al zien verscheidenheid zien laoten. Daorum geeft wij het jaorboek B’ART oet.
Dizze oetgave hef as subtitel Dit is ook Drenthe. Wij wilt
namelijk ok aandere dinger van Drenthe zien laoten as allén
dat wat al zo vaak beschreven is.
Nao de B’ART 2015 en de B’ART 2016 is de editie van 2017
zowat klaor. Zoas elkenien leer ok wij alle dagen en zo kan het
dat de B’ART 2017 nóg weer mooier worden is. In de B’ART
2017 kuj u.a. reportages vinden over oeze Drentse radioster
Bert Haandrikman, over die prachtige volleybalster Laura
Dijkema, over de ganzenhelper Trizin Hof, over de mooiste
terrassen in Zuudwest-Drenthe, over de driefveren van supermarkteigenaar Jan Abbas, over de beeldentuun in Gies deur
de ogen van een kind, over Tralaluna, over Amsterdammers
die Meppel geweldig vindt, over meulen De Wachter, over de
geweldige kookkunsten (mét recepten um zölf in hoes te maken) van een drietal asielzukers, over Willem Hully, over Eddie
Zinnemers, over mooie kostuums enz. enz.
Der is zoveul te lezen in de B’ART 2017. En dat niet allén.
Der is ok enorm veul te zien, want ongeveer de helft van de
umdebij 340 bladziedes is vuld met geweldig mooie foto’s.
De teksten bint veur een diel in het Drents, maor der bint er
zölfs meer in het Nederlands. De redactie stiet under leiding
van Leny Hamminga, die u.a. schriefster is van non-fictie.

B’ART 2017
Wieder hebt jonge journalisten (Annemiek Meijer en Erwin
Kikkers) en ervaren verslaggevers (Peter Nefkens en Anita
Pepping) metwarkt. De redactie weur compleet maakt met
Geertje Bakker (regelnde doezendpoot) en Jan Germs
(schriever).
Zoas èendredacteur Leny Hamminga zeg: ‘De Bart vernuvert
oes met verhaolen van Drenten en Drenthe, van mèensken die
biezundere dingen doet. Mangs dicht bij hoes, in een meulen
an het meer of in een theehoes in de bos en mangs wied vort,
op een barg in Oostenriek of an de aandere kaant van de
wereld. Bartje van Anne de Vries leup lang leden met de ogen
wied lös deur de wereld en keek en luusterde en wol begriepen
wat er gebeurde. Tachtig jaor laoter lop de B’ART deur
Drenthe en kik en luustert en legt vast. Der is in die tied veul
veraanderd, maor ién ding is hetzölfde bleven: Drenthe bestiet
en is levendiger as ooit, dat bewes de B’ART 2017.’

Jan Germs
B’ART 2017 is een oetgave van het
Huus van de Taol en kost € 17,50.

Vriendenfietstocht 20 augustus
Vanoet Breeland Recreatie bij Annen vertrökken zaoterdagmörgen zu'n 160 fietsers veur de jaorlijkse fietstocht. Dit jaor
via het veengebied naor Zuidlaren, Noordlaren, Schipborg,
Gasteren, Anloo en weer terug naor Annen. De oldste dielnimmer (87) was Tini Naber-Boesjes en ze döt vanof het begun al
met heur dochter an de fietstocht met.
Wat vund ze der dit jaor van? “Prachtig,
Alles wat we zien hebt was mooi. De natuur is hier geweldig. Bij oes in het zuden
van Drenthe is 't ok mooi, maor hier hej
wat meer water. Dit was haost wal de
mooiste tocht die we fietst hebt, maor die
van veurig jaor in Dwingeloo was ok
mooi.” Op mien vraog of het heur nog
metvalt um een tocht van 42 kilometer te fietsen, antwoordt ze:
“Ik had wel twiefel of het nog zul lukken en daorum har ik
ofgelopen zundag nog 26 kilometer fietst en daornao met een
nicht van 83 jaor nog iens 38 kilometer. Dat gung goed en toen
was ik der klaor veur. We fietst niet hard, want we wilt van de
natuur genieten. Ik hoop da'k volgend jaor ok weer met kan
doen. Je wordt wal onzekerder aj older wordt. Veural op smalle
padties is het oppassen. Maor ja, der komt een keer een tied
dat het gebeurd is. Maor veurlopig is het nog genieten!”
An het end van het gesprek komt de ober een waofel met
karsten en slagroom brengen. Tini vindt daj ok an jezölf moet
denken nao zu'n tocht.

Wim Oosting

In gesprek met …
Annelies Hemeltjen, ien van de maaktsters van het programma
‘De Week Van’, wilde met mij opnamen maken veur dat programma. Ik mus veur een verhaal in Vriendenpraot een interview holden met een bekende bij de umroep. Annelies vund
dat Judith Regendorp een hiel goede kandidaot zul wezen.
Deur zowel heur wark veur de radio as de tillevisie, is ze bekend bij hiel wat Drenten. De opnamen kwamen dan in het programma De Week Van de Vrienden van RTV Drenthe.
Judith is geboren in het ziekenhoes te Gröningen. Ze zegt hierover: “Toen mien moe zwanger was van mij woonden mien
olders in Emmen. Mien familie woonde in de stad en daorum
weur besleuten dat ik daor ter wereld mus kommen”. Tot heur
viefde woonde ze in de wiek Angelsloo in Emmen en gung
daor ok naor de kleuterschoel. Daornao vertrök het gezin naor
Emmer-Compascuum. “Mien va was plitieagent en weur overplaotst naor Emmercompas. We woonden daor toen pal naost
het bureau. Je maakte toen veul dingen met. Ik weet nog goed
dat er op een dag een geit in het dörp vunden was. De eigenaar mus nog opspoord worden en daorum weur dat biest
eerst bij oes in de toen zet. As het bureau dicht was, kwam
men gewoon bij oes anbellen. Zo kwam der zölfs een keer een
man met een steekwond an de deur. Zulke dingen vergeet je
niet gauw weer.”
Toen ze negen jaor was, verhoesde het gezin weer naor
Emmen, nou naor Emmerhout. Nao de legere schoel gung ze
naor de gemientelijke schoelengemienschap G.S.G. in Emmen
um zowel het HAVO- as het VWO-diploma te behalen. Het vak

In gesprek met …
van journalist leek heur wel wat. Daorum
gung ze, toen ze heur VWO-diploma had,
naor de Hogeschoel veur Journalistiek.
Eerst was dat in Kampen en daornao in
Zwolle. Ze is in die periode ok al met
radiowark begund bij Radio Emmen. Daor
was men net start met een locale umroep. Judith: “Toen ik bij
de umroep in Emmen was begund, zag ik al rap een vacature
bij Radio Drenthe. Tillevisie was der toen nog niet, allent radio.
Umdat dat wark me wal bevuul, solliciteerde ik. Maar op een
gegeven moment, nog tiedens de sollicitaotieprocedure dacht
ik: ‘dit wil ik nog niet’ en ben daornao weer gaon studeren. In
Nijmegen heb ik toen Communicatiewetenschappen daon.”
Naodat ze heur bul op zak had, waren der twee vacatures bij
Radio Drenthe. “Ik solliciteerde, maor dacht dat ik gien kaans
maakte, umdat ik de eerste keer ofzegd had. Toch weur ik in
augustus 1994 annummen, samen met Margriet Benak.
Margriet had al journalistieke ervaring, maor ik nog niet. Ik had
bij de locale umroep ervaring opdaon met under aandere het
neislezen. Dat gung ik ok bij Drenthe doen. Ik kun dus niet,
zoas Margriet, de provincie ingaon, umdat ik elk uur in de studio mus wezen um neisberichten te lezen.”
Ik ben beneid of ze nao wat ervaring bij Radio Emmen toch
redelijk ontspannen veur de microfoon gung zitten. Judith: “Ik
vund het in het begun hielemaol niet ontspannend. Ik was
bang dat het niet goed zul gaon. As ik nou nog in het begun
van een neisblokkie of in de afkondiging iets fout doe, dan
arger ik me daor altied nog weer an. Ik luuster nou nog steeds

… Judith Regendorp
een neisoetzending weer terug um te kieken of het nog beter
kan.” Toch is ze wel een paar keer de provincie inwèest met de
Trektocht. Ze veert op en je kunt an heur marken dat ze dat
geweldig vund: “Dat was gezellig en je maakte veul met. Bij
het lezen van het neis en het holden van interviews, moej
vaak serieus wezen, maor ik kun toen laoten zien dat ik ok een
spontane kaant heb.”
Tot slot vraog ik heur wat ze in de toekomst nog geern een
keer wil doen. “Ik zul graag een keer iemand die veul te
vertellen hef een uur lang willen interviewen. Het mot een gesprek wezen met diepgang, ofgewisseld met deur de gast zölf
gekeuzen plaaties. Dan nog stukkies van aandern der tussendeur, die iets over die persoon vertellen. Dat lek me wal een
oetdaging” Ze holdt van de omgang met en het verhaal van
mèensen. “Aj niet geïnteresseerd bent, dan kuj ok gien goeie
interviews holden.”, zegt ze.
Annelies gef an dat het wat heur betreft genog is. As dit stukkie
in Vriendenpraot stiet, is de oetzending van De Week Van al
een paar maond leden wèest. Der is misschien wel een half
uur opnummen, maor der komt maor een paar minuten van op
de tillevisie. Zo giet dat miestal en Judith mot opschieten, um
het neis veur de radio te brengen. We bedanken mekaor en ik
gao nog even de redactieruumte in um net te doen of ik de opnamen achter de computer an het oetwarken ben. Daorna
bargt Annelies heur camera op en verlaot ik de studio. Het
neisblokkie van Judith is dan al veurbij.

Wim Oosting

Mien pap
Mien pap is geboren op 21 meert 1910 en oet de tied kommen op 22
dec.1996. 't Is mien grote veurbeeld wèest. En 't is net, noou 'k zölf
older wor, of dat geveuil aal starker wordt. Noou moej niet denken,
da'k met mien mam niet deur eein deur kön. Dat mèenskie was
altied gooud veur mij. Heuil zörgzaom. As ik vort mus, was 't altied:
“Kiek gooud oet! Pas op! Doou dit neeit en doou dat neeit!” 't Was
gooud bedoeld, maor 'k was bliede, as ik vort was. En a 'k wat
verkeerd daon har, kun ze daor wel een paor daogen over praoten.
Ik daocht dan: “Mam, hol toch is op. Ik weeit noou ok wel, dat 't
verkeerd was, wa 'k daon heb!” Mien pap zee niks. Hij kon kieken op
een wieze, waormet e mij veuilen leuit, dat 't verkeerd wèest was.
Dat warkte veur mij beter dan aal dat gepraot van mien mam. Mien
pap en mam hadden beidend een zenderie. Ik zat wat meer op de
golflengte van mien pap. A 'k hier over naodenk, prebeer ik
veurbeelden te vinden. Eerst oet mien kinderjaoren.
Ze waren bij oons thoes aan 't zaodmaaien. Op zu 'n akkerie op de
èes. Met een peerdemesientie. Mien opa mende, mien pap mus
aofleggen. Eeinmaol der bij langs en dan lag der een riegel bossen,
waor nog een baand om mus. Dat deden mien mam, oonze knecht
en eein, waor wij met in de maande deden. 't Was maor een vlugge
beweging en de baand zat der om. Dan wör de schoof aan de kaant
lèegd.
Zo noou en dan stun 't mesientie stil. Mien opa leuip met zien pet in
de haand om de peerde hèen. Der waren kromkonten, waor ze een
hekel aan hadden. Die mussen eerst dood. Ik von 't geweldig
allemaol. Ik wol wel helpen. Pap zee, da 'k maor mus binden. Hij dee
mij eein veur. Het leek mij makkelijk toou. Ik heuifde per keer maor
tweei of dreei te dooun. Het veuil mij niet met. Toch heuil ik vol. Ik
wol graog groot weden. Maor 't was ok zo heeit.
Tussen de middag naor hoes. Gelukkig. Even rust. Nao 't eten mus
pap naor de koouen. Waoterpompen. Ik met. Och wat lagen die

Mien pap (vervolg)
beeisten daor rustig te neerkauwen. Ik mus weer binden! Toen moe
'k tegen mien pap zèegd hebben: “Pap, ik wol, dat ik een koou was!”
Pap zee daorop: “Noou, gao vanmiddag dan maor eein of tweei
bossen van elke riegel binden!” Dat he 'k daon.
Jaoren laoter. 'k Har net mien riebewies. En ok een beetie verkering.
Mien wichie kwam op de fiets deur Peeist. Zij bleef bij oons eten,
dan kon ik heur nao 't eten wel even met de auto naor hoes brengen.
Zo gezegd, zo gedaon. Fiets in de katte-bak en wij op heur hoes
aan. Op de kerkbrink van Nörg was veul volk op de beein. Der stun
een podium. De V.V.V.- weken waren aan de gang. Even kieken.
Nao aofloop was der daansen in een kroeg in Nörg met ‘Ellen and
the Moodmakers’. Och, ok nog maor even daansen. 't Was al mooi
laot, toen 't wichie ok nog even naor hoes braocht worden mus. En
toen wör 't nog laoter! Thoes wörden ze ongerust. Waor bleef e
toch!? Hij har ja ok nog maor net 't riebewies!! Pap mus maor even
gaon kieken. Op de fiets. Ik har ja de auto met.
Bij thoeskomst stun mien mam mij op te wachten. “Bi 'j joen pap niet
integen kommen?” reuip ze. “Och”, daacht ik, “was dat 't mannegie,
da 'k daor in Nörg zag fietsen!?” Mam hef der tweei daogen over
praot, pap hef mij alleein maor aankeken.
As wij weer jaoren laoter met oonze kinder is een zundag in Peeist
op visite waren, dan zee pap vaok nao de middagpot : “Zuw even
een èendtie gaon lopen?” En dan keek e mij aan. Wij gungen dan
lopen. Met zien beidend. En dan preuiten wij. Overaal over.
Noou bennen ze der niet meer. Mien pap en mien mam. 't Is net, of
'k ze aal meer mis. Veuraal mien pap. Wat ha 'k nog graog is met
hum praoten wild!
deur

Harm Soegies oet Peeist in de kop van Drenthe

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.

Muziek- en zangavond
Op zaterdag 5 november 2016 om 20 uur is er een optreden
van het Mannenkoor HEM en de Breiberger Muzikanten in
het Wilhelminagebouw, Wilhelminaplein 2, 9411 PC Beilen.
(De zaal is open vanaf 19.15 uur)

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 zuidwesthoek 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.

Reserveringsformulier
Opgave voor Muziek- en Zangavond in het Wilhelminagebouw in Beilen op
zaterdag 5 november 2016. Opgave uiterlijk 29 oktober 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 € 5,00, niet leden betalen € 10,00.
Kaarten liggen klaar bij de kassa.
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 4 november 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.

