roffels
Beste Vrienden,
Sinds maart is alles anders in Nederland en de wereld. In slechts enkele maanden verspreidde het
coronavirus zich over de gehele wereld met ongekende gevolgen wereldwijd.
Kroegen en hotels die moesten sluiten. De theaters sloten hun deuren… het toneeldoek bleef dicht.
En Nederland ging massaal over tot het hamsteren van toiletpapier.
De evenementenbranche, de reiswereld en de cultuursector gingen van volop in bedrijf naar “nul”.
De Tamboer bleef gesloten. Het betekende dat de Ledenvergadering van de Vrienden van De Tamboer
die gepland en al geheel was voorbereid, geannuleerd werd. Hoe lang dit zou gaan duren wisten we toen
nog niet.
Gelukkig start De Tamboer in september voorzichtig weer op. U!TdagenD Hoogeveen wordt nu U!TdagenD
Anders! Met op vier verschillende locaties activiteiten en optredens.
In de voorjaarsvergadering van de Vrienden van De Tamboer hadden wij graag aan willen geven welke
vorderingen we gemaakt hadden met het werven van nieuwe bestuursleden. Onze penningmeester
Roelinda Bos en Wim Oostenbrink, die de ledenadministratie doet, hadden aangegeven dat zij wilden
stoppen met het bestuurswerk na deze termijn. De druk voor nieuwe bestuursleden werd hoog, erg
hoog.
Vanaf januari hebben we vele gesprekken gevoerd en kennisgemaakt met belangstellenden voor het
bestuur van De Vrienden van De Tamboer. Het heeft geresulteerd dat we weer met een volledig bestuur door
kunnen gaan. Nog net voor de “lockdown” konden de aspirant bestuursleden een bestuursvergadering
bijwonen, voordat ook deze vergaderingen stil kwamen te liggen.
Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van de najaarsvergadering. Of deze door kan gaan
en in welke vorm is ons nog niet bekend. Zoals u weet volgen de wijzigingen in de regelgeving rondom het
coronavirus zich snel op.
De komende tijd hopen we te kunnen genieten van “tuinconcerten” en kunnen we, riant zittend in de
stoelen, kijken naar optredens in de grote zaal van De Tamboer.
De cultuur in ons theater wordt gelukkig weer opgestart… anders, dat wel.
Leo Valster,
voorzitter Vrienden van De Tamboer

Kijk voor meer
‘Vrienden informatie’
ook eens op
www.vriendenvandetamboer.nl

ONTDEKKEN IN . . .
Scala’s Proeverij

neel. Ze bepalen het helemaal zelf. 1 les is gratis,

Dans, muziek, theater, beeldende kunst of

2 lessen € 7,50, 3 lessen € 15,- en 4 lessen

urban arts?

€ 22,50. Aanmelden kan door middel van het
opgaveformulier op ontdekscala.nl. Wie de smaak te

In Scala’s Proeverij van 7 tot en met 19 september

pakken krijgt, kan zich vervolgens aanmelden

2020 kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd bij

voor een toffe cursus. Wie al weet wat hij of zij wil

Scala Centrum voor de Kunsten vier lessen kiezen

gaan doen, kan zich nu al inschrijven voor een van

om aan mee te doen. Zo hebben ze de mogelijk-

de vele cursussen en lessen. Kies je cursus op

heid om te ervaren wat ze leuk vinden. Bijvoor-

ontdekscala.nl bij vrije tijd.

beeld drummen, zingen, hiphopdans en gitaar. Of

De enthousiaste vakdocenten van Scala kijken uit

misschien wel schilderen, musical, ballet en to-

naar je komst. Let’s make art!
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NIEUW
THEATERSEIZOEN

VANUIT DE ZAAL
Sancte Corona... ora pro nobis..
Heel kwalijk, dat dit mijn associatie is bij de naam
Corona..
Een aanroep van een heilige, zoals dat te doen
gebruikelijk was in de liturgie van 2 november als
de litanie van Allerheiligen gezongen werd in de
katholieke kerk van onze jeugd..
Er waren héél veel heiligen en als kind zat je
gespannen te wachten tot ‘jouw’ heilige langs
kwam. Wij kwamen allebei aan de orde en dan
zong je extra hard mee: Sancte Franciscus: ora
pro nobis, Sancte Cecilia: ora pro nobis (bid voor
ons).
De heilige Corona bestaat helemaal niet en de
associatie met een heilige is totaal misplaatst.
Corona moet het beeld van een gevaarlijke vrouw
oproepen, een heel gevaarlijk personage: onberekenbaar, ongrijpbaar, niets ontziend, zonder
mededogen, wreed. Een buitengewoon akelig
mens, die geen boodschap heeft aan anderhalve
meter afstand houden.
Iedereen probeert haar te ontlopen, maar zij
slaat onverwacht toe en verspreidt haar kwalijke,
ziekmakende virus.
Met als nare bijkomstigheid: angst en krampachtige
onzekerheid.
Nu, na een paar maanden van voorzichtige anderhalve-meter-samenleving, slaat de sfeer steeds
meer om in roekeloze onverschilligheid.
En dit terwijl Madame Corona zich absoluut nog
niet heeft teruggetrokken. En integendeel weer
meer slachtoffers maakt.
Gelukkig heeft men op allerlei gebied de omstandigheden verstandig en creatief aangepast, zodat

Corona geen kans krijgt.
Mondkapjes worden steeds meer toegepast ....
Onderwijs via internet, livestream concerten, crematie- of begrafenisplechtigheid via livestream....
Overal spatschermen in winkels, bij de kapper,
bij de huisarts.. allemaal bedoeld om een veilige
afstand tussen mensen te creëren en de rondvliegende aerosolen geen kans te geven.

We weten het allemaal: het coronavirus heeft

Ook onze Tamboer ontwikkelde creatieve ideeën:
meer dan tien basisscholen maakten gebruik van
de faciliteiten van ons theater om hun eindmusical
te presenteren. Technici van de Tamboer fungeerden als cameramannen en het publiek kon thuis
de theaterprestaties van hun kroost volgen.
(Zie foto van groep 8 van de Montessorischool).
Maar de manier waarop de Tamboer de theaterzaal
coronaproof heeft gemaakt is werkelijk boven alle
lof verheven! U heeft de foto in de Hoogeveensche
Courant of op de website kunnen zien: het podium
van de Tamboerzaal is uitgebreid met een vloer die
aangebracht is over alle stoelen heen, de zogenoemde festivalvloer.

programma stap voor stap bekend gemaakt

Er zijn kleurige, gezellige zitjes gecreëerd met ruimte voor 300 bezoekers. Dus volledig coronaproof.
Pijlen op de vloer en rood-witte linten geven verantwoorde looproutes aan.
Alles verloopt volgens strak protocol, zelfs het
toiletbezoek.
En nu maar hopen, dat er publiek komt in het
theater.
Er start een nieuw programma vanaf 4 september
aanstaande.
En wees ervan verzekerd: de Tamboer behoudt
zich het recht voor om Corona de toegang te
ontzeggen... Vast en zeker!

jaren niet meer één vast kaartverkoopmoment.”

alle plannen voor 2020 in de war geschopt, zo
ook voor de theaters. Waar het nieuwe culturele programma normaal gesproken in mei al
bekend was geweest, lijkt de agenda nu nog
vrij leeg. Maar daar komt gauw verandering
in! De komende weken zal het nieuwe theater-

worden. Dit gebeurt allemaal online via www.
detamboer.nl en de digitale nieuwsbrief van De
Tamboer. Bent u nog geen nieuwsbriefabonnee? Meld u dan aan via detamboer.nl/nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle nieuwe voorstellingen.
“Het gaat allemaal even anders dan gebruikelijk,” vertelt programmeur Rudie Reinders. “Gelukkig zijn wij de afgelopen jaren al heel flexibel
geworden in onze manier van programmeren
en de start van kaartverkoop. We hebben al

De eerste voorstellingen en concerten staan inmiddels op de agenda. Het betreft deels verplaatste
voorstellingen vanuit het voorjaar, maar er zijn ook
al nieuwe voorstellingen geboekt. Wel is het lastig
om heel ver vooruit te plannen, omdat de ontwikkelingen rondom het virus lastig te voorspellen zijn.
Daarom maakt De Tamboer eerst alleen nieuwe
voorstellingen voor de komende twee maanden
bekend.

Cecilia en Frans Rosdorff.
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CULTUREEL
AANBOD
“We zien dat artiesten en gezelschappen zelf ook

muziek; samen zijn ze meer. De docenten leg-

Spaanse overheersing en het regiem van Alva.

aanpassingen doen,” aldus Reinders. Zo komen

gen kunst en muziek naast elkaar en zoeken naar

Veel mocht en kon niet gezegd of zelfs gedacht

Bert Visscher en Reinout Douma dit keer niet met

overeenkomsten. Dat doen zij vooral door veel te

worden, maar Bruegel wist dat in zijn doeken

een voltallig Noordpool Orkest naar Hoogeveen,

laten zien en te laten horen. Zo wordt duidelijk hoe

te verwerken. Han van Hagen leert u tijdens de

maar met een strijkkwartet. Veel cabaretiers en

kunst en muziek elkaar aanvullen en versterken. In

lezing om op een speciale manier te kijken naar

liedjesschrijvers passen hun programma inhoude-

de vorige editie stond barok centraal; ditmaal de

de schilderijen van Bruegel, zodat u zijn geheimen

lijk aan. “Het is mooi om te zien dat theatermakers

negentiende eeuw.

erin ontdekt.

op een creatieve manier aan de slag gaan om toch
weer voorstellingen mogelijk te maken.”

Daarnaast bieden we activiteiten aan met uiteen-

We hopen u allemaal in goede gezondheid terug te

lopende onderwerpen, zoals filmgeschiedenis,

zien in De Tamboer, graag tot snel!

toerisme en muziek en talloze andere onderwer-

Hoor de engelen zingen: Bert Visscher,

pen op het gebied van creativiteit, mens en maat-

Reinout Douma & strijkkwartet Noordpool

schappij, culinair; en niet te vergeten ons talenpro-

Orkest.

gramma.
Wellicht is u opgevallen dat een vast onderdeel

Bert Visscher zingt en vertelt een uur.

ontbreekt: de lezingen en drieluiken over klassieke

Klein gezelschap voor een klein publiek.

muziek. Die zijn op het moment van verschijnen

Geen cabaret met grote decors, maar een

Voor de lezers onder u is Meer genieten van litera-

van Roffels nog niet bekend en kunnen dus nog

bescheiden voorstelling in bescheiden tij-

tuur een aanrader. Centraal staan vijf romans van

niet vermeld worden.

den. Leun lekker achterover en luister naar

zowel Nederlandse als buitenlandse auteurs, die

prachtnummers van Waits tot Aznavour,

door docente Eveline van Gulik voor u zijn gese-

in een fantastische muzikale bezetting.

lecteerd. Het zijn recent verschenen werken en

Hoor de engelen zingen, maar luister eerst

een klassieker. Na een introductie over de laatste

eens naar Visscher. Dat kon wel eens een

ontwikkelingen in de literatuur bespreekt u vorm en

vreemd uur worden.

inhoud van de romans. Het helpt u anders te kijken
naar literaire werken en de rol van de auteur, en

CULTUREEL
AANBOD

actuele en universele thema’s te herkennen.

Ieder

seizoen

programmeren

we

ook

een

lezing over Shakespeare. Jaarlijks wordt in Diever
Het culturele aanbod van de Volksuniversiteit

een van de vele toneelstukken van Shakespeare

Hoogeveen

opgevoerd. Freerk van der Werff is naast docent
Engels ook enthousiast en deskundig verteller over

De basis is nog steeds stevig

de werken van Shakespeare en hij neemt u graag

Ook dit seizoen staan de cursussen van Barbera

mee in het toneelstuk dat in 2021 centraal staat,

van Egdom op het programma, te beginnen met

alsmede in het leven van de beroemde schrijver.

de twee cursussen Beter kijken naar kunst. Aan de

Freerk van der Werff verzorgt ook een lezing over

hand van beeldmateriaal krijgt u inzicht in de archi-

moderne Engelse poëzie, waarin hij werken van

Voor de laatste stand van zaken over het activitei-

tectuur, de schilderkunst en de beeldhouwkunst ,

een aantal Engelstalige twintigste eeuwse dichters

tenaanbod, voor inschrijving voor de activiteiten en

inclusief een inkijkje in de technieken en materialen

behandelt. Tijdens de lezing worden gedichten

alle andere belangrijke informatie (bijvoorbeeld hoe

die gebruikt werden. De eerste cursus behandelt

gelezen en besproken, waarbij ook de historische

de Volksuniversiteit omgaat met corona-maatrege-

de prehistorie tot de negentiende eeuw; de twee-

achtergrond en het genre waarin ze zijn geschre-

len) verwijzen wij u graag naar de website www.

de cursus gaat verder vanaf de negentiende eeuw

ven aan de orde komen.

volksuniversiteithoogeveen.nl

tot heden.
En verder nog…..
Samen met Gerrie Lindeman verzorgt Barbera van

In de krochten van Bruegel is een nieuwe lezing.

Egdom de cursus Beeldende kunst en klassieke

Pieter Bruegel de Oude leefde in de tijd van de
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U!TdagenD Hoogeveen Anders
U!TdagenD Hoogeveen Anders: cultureel

Beeldentuin vol kinderactiviteiten

openingsfestival

In de Beeldentuin achter De Tamboer is er van

U!TdagenD Hoogeveen is al jarenlang de

alles te beleven en zien voor kinderen. Laat je mee-

traditionele

culturele

voeren in de liedjes en verhalen van poppenspeel-

seizoen. Tja, dat gaat dit jaar natuurlijk al-

ster Lucienne bij de poppenkast Kletskous, kom

lemaal nét even anders. Maar ook met co-

naar de feestelijke mee-doe-voorstelling van Daan

ronamaatregelen gaan we toch door, alleen

Draait en tover met jouw fantasie en handigheid

op een iets andere manier dan gewoonlijk.

een drankpak om tot uniek hoofddeksel in Tetra

Daarom presenteren Theater De Tamboer,

Town.

opening

van

het

Bibliotheek/Verhalenwerf

Het Podium, Scala Centrum voor de Kunsten,
Bibliotheek/Verhalenwerf en de Vrienden van

Muziek in de Tamboer: Pé & Rinus, Stephanie

Ook in de Bibliotheek/Verhalenwerf is dit jaar van

De Tamboer op 5 september: U!TdagenD An-

Struijk, Dick van Altena en Meisjes van 60

alles te horen, beleven en doen tijdens U!TdagenD.
Delia Bremer presenteert het nieuwe platform Het

ders!

HoogeWoord voor dichters, muzikanten en andere
mooi-makers. Kom een kopje koffie of thee drinken
en ga in gesprek over collectievoorwerpen van de
Verhalenwerf. Ga aan de slag met leuke proefjes
In de Tamboerzaal en Passagezaal geniet je

in de Ontdekhoek of laat je lekker voorlezen. Wil je

tijdens U!TdagenD Anders van diverse artiesten.

weten hoe jij een goede podcast maakt of succes-

Goa lös met Pé & Rinus of waan je terug in de tijd

volle influencer kunt worden? Kom dan naar één

met Meisjes van 60 in de Tamboerzaal. Laat je in

van onze workshops.

de Passagezaal verrassen door prachtige liedjes
van Stephanie Struijk. Dick van Altena slaat een
muzikale arm om je schouder. De toegang tot alle
voorstellingen is gratis, maar reserveer wel even
een kaartje via detamboer.nl.

Vier locaties
Wat is er dan precies zo anders? De grootste verandering is dat U!Tdagend op vier locaties plaatsvindt: in De Tamboer, in de Beeldentuin achter De
Tamboer, in en om Scala en in de Bibliotheek/Verhalenwerf. We beginnen eerder, het programma is
van 11.00 tot 17.00 uur. Daarnaast moet er voor
een flink aantal onderdelen van het programma
gereserveerd worden. Zo kunnen wij garanderen
dat er niet teveel mensen tegelijkertijd in onze gebouwen zijn, waardoor we te allen tijde 1,5 meter
afstand kunnen behouden. Ook wanneer je gewoon een kijkje komt nemen zonder reservering,
zorgen we voor een veilig aantal mensen en voldoende afstand.

Scala Ontdekdag
Op de Ontdekdag bij Scala vertellen de muziekdocenten je graag alles over lessen op een muziekinstrument en zangles. Ook kun je instrumenten
uitproberen zoals drumstel, viool, gitaar en piano.
In de tuin van het Museumlaantje kun je beeldende
kunst maken en genieten van leuke optredens
door Scalaleerlingen muziek en musical. Ook zijn
er workshops slagwerk en musical. Wil je zeker
zijn van een plek voor deze workshops, meld je
dan uiterlijk 4 september aan via pr@ontdekscala.
nl. Er kunnen maximaal 15 kinderen mee doen en
vol = vol.
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HET PODIUM GAAT NAAR BUITEN MET TUINCONCERTEN
Jack Poels, Tim Knol, Tangarine, Erwin Java

lijk in het voorjaar gepland en moesten we deze

Jack Poels, The Bluebettes

en meer.

vanwege corona naar het najaar verplaatsen. De

Vrijdag 25 september is het de beurt aan Jack

Het Podium gaat naar buiten! Vanaf vrijdag

bands zijn stuk voor stuk erg blij met de tuincon-

Poels. De Rowwen Hèze zanger gaat solo op

11 september organiseert het poppodium

certen en kijken uit naar het spelen in deze setting.

tour met zijn allereerste soloplaat Blauwe Vear. Hij

in samenwerking met De Tamboer onder de

Daarnaast hebben we het programma aangevuld

wordt live bijgestaan door Jan Hendriks van Doe

noemer Het Buiten Podium een maand lang

met bekende namen in uiteenlopende genres,

Maar en Bart Jan Baartmans. Een unieke kans om

ieder weekend tuinconcerten in de Beelden-

zoals Tim Knol, Jack Poels en the Hillbilly Moonshi-

Jack’s poëtische Limburgstalige ballades in deze

tuin van het theater. Op het programma staan

ners. Ook is er met Gonnie en Gijsje een activiteit

ongedwongen buitensetting te zien.

Fortunate Sons, Tim Knol en Tangarine, Er-

voor kinderen. Een heel divers programma dus, in

Zaterdag 26 september nemen The Bluebettes het

win Java, Sean Webster en Tollak Ollestad,

een bijzondere setting. We gaan voor het heerlijke

publiek mee naar de jaren ’60 met hartverscheu-

Massada, Gonnie en Gijsje, Jack Poels van

zomergevoel, met comfortabele zitplekken en een

rende country, opzwepende rock-‘n-roll tot tijdloze

Rowwen Hèze, the Bluebettes, the Hillbilly

lekker hapje en drankje erbij.”

soulnummers, van meidengroepen als The Supre-

Moonshiners en Def Americans.

mes en The Ronettes. Een swingende avond vol

De kaartverkoop via hetpodium.nl is gestart.

prachtige liedjes, humor en herkenning.

Fortunate Sons, Tim Knol, Tangarine
In het eerste weekend staan Fortunate Sons op

Een idee uit nood geboren

vrijdag 10 september en Tim Knol & Tangarine op

Podium-programmeur Maurice Endeman kijkt

zaterdag 12 september gepland. Fortunate Sons

uit naar september. “Het is fijn om eindelijk weer

speelden al eerder in Het Podium en komen terug

iets te kunnen organiseren en mensen te mogen

met hun succesvolle eerbetoon aan C.C.R. Het

ontvangen. Op een iets andere manier dan

concert is al uitverkocht.

normaal, maar minstens zo leuk!”

Muzikale alleskunner Tim Knol deelde al eerder

Het idee voor de tuinconcerten werd eigenlijk

samen een affiche met Tangarine, ook nu beloven

uit nood geboren. Met de geldende 1,5 meter

ze een prachtige avond vol luisterliedjes.

Erwin Java, Sean Webster & Tollak Ollestad,

afstand-regels kan Het Podium slechts 15%

Def Americans

publiek verwelkomen. Directeur Pieter-Bas Re-

De reeks tuinconcerten wordt afgesloten met

bers vertelt: “Stel je voor, zo weinig bezoekers in

Erwin Java, Sean Webster en Tollak Ollestad op

een concertzaal. Dat is niet alleen sfeerloos, maar

vrijdag 2 oktober en Def Americans op 3 oktober.

financieel ook totaal onhaalbaar. In september

Een aanrader voor alle bezoekers van het jaar-

kunnen we de concerten verplaatsen naar de tuin

lijkse Bluesfestival Hoogeveen, dat dit jaar niet

van De Tamboer, bij slecht weer kunnen we zelfs

doorgaat. Def Americans komt al enkele jaren met

naar binnen uitwijken. Maar voor de herfst- en

veel succes met hun Johnny Cash Tribute naar

wintermaanden zullen we ook creatief moeten

The Hillbilly Moonshiners, Massada, Gonnie

Hoogeveen. Het concert was al uitverkocht, maar

gaan nadenken. Anders zou het zomaar eens het

en Gijsje

er is een extra concert bijgeboekt. Grijp je kans!

einde van activiteiten in Het Podium kunnen bete-

The Hillbilly Moonshiners spelen hun Mumford &

kenen. We zullen ons uiterste best doen om dat te

Sons tribute op vrijdag 18 september. De mannen

voorkomen.”

stonden al eerder in een bomvol Podium. Massada giet zaterdag 19 september haar cocktail van

Programma

Latijns-Amerikaanse

“We hebben een aantal concerten die al in Het

Molukse invloeden over het publiek heen. Op zon-

Podium

verplaat-

dagochtend 20 september gaan Gonnie en Gijsje

sen,” vertelt Maurice Endeman. “Zo stonden de

samen op stap naar een muzikale speeltuin, waar

concerten van Fortunate Sons, Massada en het

jonge bezoekertjes vanaf 2 jaar mag komen spelen

uitverkochte Def Americans concert oorspronke-

en zingen.

gepland

stonden,

kunnen

ritmes,

percussierock

en
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Ook dit najaar weer een mooi programma!
Het najaarsprogramma van de bibliotheek is nog volop in ontwikkeling. Toch staan er al meerdere activiteiten op de
agenda. Voor jong en oud. Voor leden en niet-leden. Je bent van harte welkom!
Zaterdag 29 augustus

Dinsdag 8 september

Fiets mee met de Tramfietstocht

De bevrijding van Hoogeveen en omstreken

Onze vrijwilligers van de Verhalenwerf hebben

Wat gebeurde er in Hoogeveen en omstreken

een bijzondere fietstocht samengesteld langs de

rondom de bevrijding?

vroegere EDS- en DSM-tramlijnen. Je krijgt zo een

Albert Metselaar heeft jarenlang onderzoek gedaan

mooi beeld van de vervoershistorie van Hoogeveen.

en weet een overzicht te geven van alle belangrijke
gebeurtenissen.

Maandag 14 september
De Culturele Apotheek
Worden mensen die veel lezen ouder dan mensen
die weinig lezen? Maken lezers leukere grappen?
En welk soort boek geeft de meeste ontspanning?
Doe mee met de enige echte Lezen-Is-GezondQuiz! Deze luchtige quiz vol weetjes over boeken
en lezen wordt gepresenteerd door Akke en Marije
Zaterdag 5 september

van de Culturele Apotheek. Na de quiz gaan we

U!TdagenD Anders

samen mooie en vrolijke verhalen en gedichten

Theater De Tamboer, Scala Centrum voor de

lezen én schrijven.

Kunsten, Bibliotheek/Verhalenwerf, Het Podium
en Vrienden van De Tamboer organiseren zaterdag

Dinsdag 13 oktober

5 september U!TdagenD Anders. Juist, met de

De geschiedenis van de Molukken en Hoog-

toevoeging ‘Anders’, want dit jaar loopt alles

eveen

immers net even anders. We trappen het culturele

Lezing, presentaties, proeverijen en workshops

jaar op een bijzonder manier af!

o.l.v. Albert Metselaar en Gita Lopulissa. Het
belooft een bonte avond te worden met een mix

COLOFON

Jaargang 36, nummer 1
September 2020
ROFFELS is een uitgave van de Vereniging
Vrienden van De Tamboer te Hoogeveen.
Roffels komt 3 X per jaar uit en geeft recente
informatie op het gebied van theater, kunst en
cultuur in Hoogeveen en omstreken.
De Vereniging Vrienden van De Tamboer,
opgericht in 1985, wil de belangstelling voor het
theater vergroten en zoveel mogelijk mensen
bij de activiteiten in theater De Tamboer betrekken. De Vrienden organiseren daartoe jaarlijks
een reeks van culturele activiteiten veelal in
samenwerking met De Tamboer.

UITGELICHT

van geschiedenis, cultuur en veel bijzondere
verhalen om te delen.

Woensdag 30 september t/m

Maandag 16 november

zaterdag 10 oktober

De familie Rahder

Kinderboekenweek: En toen?

De familie Rahder heeft een flinke rol gespeeld in

Ga op reis door de geschiedenis en ontdek waar jij

de geschiedenis van zuid- en zuidoost Drenthe.

je thuis voelt! Met het doe-boekje ga je op expedi-

Schrijver Kees Opmeer neemt ons mee in het

tie. Je maakt kennis met de leukste kinderboeken

familieverhaal van de Rahders.

over geschiedenis en met de mogelijkheden van
de bibliotheek. Ook is er een spannende sticker-

Maandag 1 februari 2021

speurtocht.

Hoogeveense molens

De volgende uitgave van ROFFELS is in
december 2020.

We kennen allemaal de molen aan de Van Ech-

Wijzigingen of opzegging van het Vrienden
lidmaatschap dient plaats te vinden vóór
1 april van het lopende seizoen.

lens in Hoogeveen? Waar stonden ze, hoe zagen
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tenstraat. Maar hoe zit het met al die andere mo-

ze eruit, wat voor functie hadden ze? Wat is het
verhaal achter de molen? Jerry Vondeling is molenaar en heeft zich verdiept in de geschiedenis van
alle Hoogeveense molens.
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