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Kijk voor meer
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ook eens op

www.vriendenvandetamboer.nl

Beste Vrienden,

Een nieuwe Roffels, hèt communicatie-orgaan van de Vrienden, met een nieuwe redactie en voor een 

groot deel een nieuw bestuur. Als kersverse voorzitter mag ik hierin het voorwoord schrijven. Hoe wordt dit 

gelezen en wat wil ik hierin vertellen. Deze gedachte speelt dan door je hoofd. 

Het gaat er op lijken dat we de pandemie onder controle krijgen en er mogelijkheden zijn om het culturele 

leven weer op gang te brengen. Dit doen we door te starten met op 27 augustus het “Vriendenfestival” en 

op 28 augustus U!TdagenD 2021, de opening van het culturele jaar. Een bijzondere start na een periode 

van onzekerheid en culturele armoe.

In de afgelopen periode hebben we niet, zoals gebruikelijk, een Algemene Leden Vergadering (ALV) kunnen 

houden. Een avond waarin het nuttige met het aangename wordt verenigd. Altijd wordt deze bijeenkomst 

afgesloten met een voorstelling in de theaterzaal en kunnen we genieten van een fantastische avond. Al-

leen om deze reden zou je al lid worden van de vereniging. Het is de bedoeling dat, als de mogelijkheden 

het toelaten, in dit najaar een ALV te houden. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Stilzitten hebben we in deze corona tijd zeker niet gedaan en hebben voor vergaderingen gebruik gemaakt 

van de digitale mogelijkheden die ter beschikking stonden. Met een nieuw bestuur hebben we naast 

lopende zaken ook nieuwe kansen en mogelijkheden verkend.

We tellen op dit moment ruim 900 leden. De ambitie is in elk geval dit ledenaantal te stabiliseren dan wel 

uit te breiden. Het komende jaar zullen we gebruiken om hiervoor een aantal acties uit te werken. We 

trachten met nieuwe ideeën een jongere doelgroep te bereiken. Juist voor jongeren moet er plaats zijn 

binnen de vereniging door o.a. meer samenwerking te zoeken met andere culturele instellingen en 

artiesten uit de regio, zonder afbreuk te doen aan bestaande activiteiten. We zullen hiervoor wel de nodige 

energie moeten leveren om dit doel te bereiken. Gelukkig kunnen we spreken over een financieel gezonde 

vereniging waarin ruimte is voor het (mede) organiseren van gewenste activiteiten. De uitslag van de onlangs 

gehouden enquête speelt hierin een belangrijke rol.

We vieren dit jaar het 35-jarig bestaan van de vereniging waarin terugkijkend, veel is gebeurd. We zouden 

het erg op prijs stellen als u uw herinneringen en eventueel leuke anekdotes zou kunnen verwoorden en te 

delen. We horen ze graag van u. info@vriendenvandetamboer.nl 

We laten deze 35e verjaardag niet zomaar voorbij gaan. Dit vieren we ’s avonds op 27 augustus door 

i.s.m. de Tamboer het eerder genoemde “Vriendenfestival” te houden. Een spektakel dat zijn weerga niet 

kent waar we zeer trots op zijn waarin spetterende optredens te zien zijn van: Balance, Erikah Karst en 

No-Name. Er is voor U!TdagenD weer een prachtig programma samengesteld dat zich zowel binnen als 

buiten zal afspelen. Hierover meer info elders in deze Roffels.

We hopen dat u zult genieten van het Vriendenfestival en UiTdagenD en heten u van harte welkom.

Hajé Rundervoort, voorzitter

Bedankt!
Soms moeten mensen persoonlijke beslissingen 

nemen. Onze voorzitter Leo Valster heeft de 

keus gemaakt te stoppen als voorzitter van De 

Vrienden.  

Leo heeft de hamer acht jaar gehanteerd en 

zelfs nog een jaartje langer in verband met de 

pandemie. Hij heeft de club door één van de 

moeilijkste (corona) tijden geleid en zelfs (in 

deze tijd waarin niets kon) kans gezien nieuwe 

bestuursleden aan te trekken en in te werken. 

Het oude en nieuwe bestuur staat daarvoor bij 

hem diep in het krijt. Daarom: Dank Leo! Het 

ga je goed!
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Hoogeveen viert bruisend feest met Vriendenfestival in De Tamboer

Met een geweldig feest viert de Vereniging De 

Vrienden van De Tamboer dit jaar het 35-jarig 

bestaan. De verjaardag was eigenlijk vorig jaar, 

maar door Corona kon dat toen niet worden 

gevierd. Het wordt een echt Hoogeveens 

muziekfestival, want alle optredens zijn door 

Hoogeveners of uit Hoogeveen afkomstige 

artiesten. Het spetterende festival is op vrijdag 

27 augustus vanaf 20.00 uur in De Tamboer in 

Hoogeveen. Leden krijgen natuurlijk flinke 

korting.

Bezoekers worden getrakteerd op optredens van 

de legendarische band No Name uit Holland-

scheveld, De ‘Hoogeveense Ilse de Lange’ Erikah 

en de band die jaren lang alle Koninginnedagen 

opluisterde en de naam had van dè coverband van 

Nederland: Balance! 

De artiesten hebben enthousiast gereageerd op 

het plan en zijn blij voor het Hoogeveense thuis-

publiek te kunnen optreden. No Name is officieel 

al jaren gestopt, maar voorman en drummer Ber-

tus ten Caat heeft voor deze gelegenheid de band 

weer bij elkaar geroepen. Balance heeft het altijd 

druk, maar maakte graag tijd voor dit festival. En 

voor Erikah is het een ‘homecoming en back to 

the roots’. 

Het spetterende feest (want dat wordt het met 

deze line up) wordt gehouden in nauwe samen-

werking met De Tamboer. Het cultureel centrum 

stelt daarvoor de tuin van De Tamboer beschikbaar 

en bij slecht weer wordt uitgeweken naar de 

grote zaal. Omdat grote drukte wordt verwacht is 

reserveren nodig om teleurstelling te voorkomen. 

Dat kan via de website van De Tamboer.

Het Vriendenfestival wordt gepresenteerd door 

de anchorlady van RTV Drenthe Karin Mulder. De 

Hoogeveense is niet alleen topsport-presentator, 

maar ook jurylid in het comité dat jaarlijks de 

Hoogevener van het Jaar kiest. De opening is in 

handen van de Hoogeveense cultuurwethouder 

Janita Tabak. 

Het festival wordt in beeld gebracht door fotograaf 

Roelof Jonker (onder meer oud ’hof-fotograaf’ van 

het hardloopevenement de Cascaderun). De foto’s 

die hij ‘s avonds maakt zijn later te zien op de web-

site van De Vrienden (www.vriendenvandetam-

boer.nl en op de Facebookpagina en zijn natuurlijk 

gratis te downloaden. 

START KAARTVERKOOP
NIEUW THEATERPROGRAMMA 

Vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus is het lan-

delijke openingsweekend van het culturele 

seizoen. De Tamboer trapt het theaterseizoen 

af met het Vriendenfestival op 27 augustus en 

U!TdagenD Hoogeveen op 28 augustus. Het 

nieuwe culturele seizoen wordt Mooier dan ooit!

Op vrijdag 27 augustus start ook de kaartver-

koop van het nieuwe theaterprogramma van 

De Tamboer. Het programma van september, 

oktober en november gaat dan in de ver-

koop. Alvast een tipje van de sluier? Vooruit… 

Onder meer Jan Akkerman met My Brainbox, 

Back To The Country, Pé & Rinus en Candy 

Dulfer komen dit najaar naar Hoogeveen. 

U!TdagenD Hoogeveen 28 augustus

De culturele instellingen hebben weer een bewogen 

jaar achter de rug en staan te popelen om de 

aftrap van het culturele seizoen feestelijk te vieren 

met een nieuwe editie van U!TdagenD. Het belooft 

weer een spetterend programma, dat plaatsvindt 

op vier locaties: in De Tamboer, in de Beeldentuin 

achter De Tamboer, in en om Scala en in de Biblio-

theek/Verhalenwerf. Pretzoekers en cultuursnui-

vers zullen smullen van verrassende straattheater-

acts: Last Minute van Tukkers Connexion, Uili.

Bispo’s virtuoze Tropical Summer Show.

U!TdagenD vormt een feest voor kinderen. In 

de Beeldentuin van De Tamboer is het genieten 

van Brigadier Bob van de Corona-sekuuritie, het 

zeepbellentheater ‘De Bellentuin, graffiti spuiten, 

levende Disneypersonages, Mexicaans slingeren 

met Fiesta! en chillen met lekkers van de ijscoman 

in de hangmatten van Jarno di Parno. Poppenthe-

ater Koekla speelt de muzikale voorstelling De Drie 

Biggetjes. Nif, Naf en Noef trekken samen de wijde 

wereld in, maar de wolf ligt op de loer…

Scala Ontdekdag

Tijdens de Scala Ontdekdag zijn er gratis inloop-

lessen dans, workshops musical, toneel en beel-

dende kunst. Ook mogen jonge én oudere be-

zoekers allerlei muziekinstrumenten uitproberen. 

Er zijn optredens van Scala muziekleerlingen en 

musicalgroepen. Kortom: veel creativiteit en gezel-

ligheid.

Muziek en cabaret in De Tamboer

In de Tamboerzaal en Passagezaal zijn afwisse-

lend optredens van Bökkers-zanger en gitarist Erik 

Neimeijer, Sven Figee, Harm en Roelof en Ernest 

Beuving. Ernest zingt en zoekt Leonard Cohen, 

hij brengt een ode aan de charismatische folkzan-

ger. Erik Neijmeijer speelt en deelt zijn liefde voor 

Amerikaanse songwriters, zoals Bruce Spring-
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steen, Paul Simon, Willie Nelson en Tom Waits. 

Sven Figee, beter bekend als gezicht van de band 

Sven Hammond, verwezenlijkt een langgekoester-

de droom: hij presenteert een soloprogramma op 

Hammond-orgel en piano met muziek van Bach, 

Vivaldi en Satie tot The Beatles, Booker-T en Thelo-

nious Monk. Harm en Roelof geven een voorproefje 

van hun nieuwe Drentse cabaretprogramma Be-

richten oet’n aandere wereld.

Leen een Hoogevener in de Bibliotheek

In de Bibliotheek en Verhalenwerf is van alles te 

beleven tijdens U!TdagenD. Een levend boek 

lenen? Jazeker! Verrassende verhalen die schuil-

gaan achter een naam, vooroordeel of gezicht 

komen tot leven in persoonlijke gesprekken.

Serge Vinkenvleugel spreekt verhalenvertellers 

over de expositie van de bijzondere blikfabriek van 

Hoogeveen. Jeroen Bottema van Chess Dreams 

daagt bezoekers uit voor een potje schaak. Er 

zijn voorproefjes van het lezingenprogramma en 

bezoekers kunnen op de koffie bij het verleden. 

Nieuwsgierige kinderen mogen met proefjes aan 

de slag in de Ontdekhoek.

Muziekavond in de Beeldentuin

U!TdagenD gaat zaterdagavond nog gezellig door 

met een Muziekavond in de Beeldentuin. The Blue-

bettes nemen het publiek mee naar de turbulente 

jaren ’60 met heerlijke songs. Talentvolle instru-

mentalisten van Scala brengen klassieke muziek. 

Singer-songwriters zorgen voor een intiem sfeertje 

en Scala’s zangers van de Musical Entertainment 

Groep juist voor showtime! De Scala Jazz Band 

met zangeres Linda Molenkamp sluit af met swin-

gende klassiekers.

THEATERBEZOEK ZONDER CORONATEST 

OF VACCINATIEBEWIJS

Een bezoek aan De Tamboer is mogelijk zonder 

vaccinatiebewijs of coronatoegangsbewijs. Er 

wordt overal 1,5 meter afstand gehanteerd. Wel 

moeten bezoekers altijd een vaste zitplaats reser-

veren. Zo voldoen we aan de huidige geldende 

coronamaatregelen en kunnen de voorstellingen 

voorlopig gelukkig gewoon doorgaan.

Op detamboer.nl staat altijd een actueel overzicht 

van de coronamaatregelen. 

Blaudzun, Her Majesty, The Bruceband en  

Michelle David & the True-tones

Het Podium en De Tamboer presenteren een 

nieuwe reeks tuinconcerten: in september ko-

men Blaudzun, Her Majesty, Michelle David & 

the True-tones en The Bruceband naar Hoog-

eveen. Kom genieten van heerlijke livemuziek, 

lekkere hapjes en drankjes en gezelligheid in de 

sfeervolle tuin van het theater. Er is beperkte ca-

paciteit, dus wees er snel bij! De kaartverkoop 

is gestart. Eerder was er al een kinderpopcon-

cert van Dirk Scheele bevestigd. De vorige tuin-

concerten in september en juli, met onder meer 

Def Americans, The Fortunate Sons, The Kik, 

Van Dik Hout en Frank Boeijen, waren binnen 

no time uitverkocht.

Her Majesty

Ter ere van het vijftigjarig jubileum van het legenda-

rische Crosby, Stills, Nash & Young album Déjà vu 

neemt Her Majesty ons terug naar de gloriedagen 

van CSNY! Tijdens dit tuinconcert in Hoogeveen 

speelt Her Majesty het meesterwerk Déjà vu in-

tegraal met klassiekers als Teach Your Children, 

Almost Cut My Hair, Our House en Carry On, aan-

HET PODIUM EN DE TAMBOER PRESENTEREN
NIEUWE REEKS TUINCONCERTEN

gevuld met het mooiste en beste van het overige 

CSNY-repertoire. Dit alles als altijd met ‘samenzang 

van een bijna angstaanjagende perfectie’, aldus De 

Volkskrant.

Blaudzun

Blaudzun komt naar Hoogeveen en zal in aange-

paste bezetting een semi-akoestisch tuinconcert 

verzorgen. Daarbij zal hij songs van zijn eerdere 

albums vertolken, maar ook al een voorproefje ge-

ven van zijn nieuwe album, dat in januari 2022 zal 

verschijnen.

Na een periode van relatieve stilte maakte Blaud-

zun afgelopen maanden indruk op radio en tv met 

zijn single Real Hero. Het lied was onder meer Top-

song bij het Nederlandse Radio 2 en kreeg veel 

airplay in Duitsland. Half juni dropte hij een tweede 

albumtrack: Running To Meet The Sundown. Na de 

zomer volgen nog enkele nieuwe songs.

Michelle David & the True-tones

Op zoek naar de roots van hun geliefde muziekgen-

res rhythm & blues en soul, ontdekten Onno Smit 

en Paul Willemsen de gospel. Ze werden gegrepen 

door de pure energie van nummers van The Soul 

Stirrers, The Zion Travelers, Sister Rosetta Tharpe 

en Shirley Ann Lee. Samen met de Amerikaanse 

Michelle David begonnen ze zelf met het versprei-

den van de ware boodschap van muziek: liefde, 

eenheid en saamhorigheid. 



Michelle David & the True-tones groeide uit tot een 

band met een geheel eigen stijl. In de afgelopen vijf 

jaar omarmde de band invloeden van traditionele 

gospel tot afrofunk, van soul tot calypso en Marok-

kaanse gnawa.Geniet van een heerlijk tuinconcert 

met de hoopvolle, krachtige muziek van Michelle 

David & the True-tones.

The Bruceband

Al ruim 16 jaar is The Bruceband een begrip bij 

Springsteen-kenners in binnen- en buitenland. 

De tributeband speelt al jarenlang avondvullende 

shows met songs uit het volledige repertoire van 

The Boss: Bruce Springsteen.

Het streven? Een show neerzetten zoals je van The 

Boss en zijn E-Street Band zou verwachten. Met 
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perfect op elkaar ingespeelde bandleden, spette-

rende energie en een heerlijk enthousiasme zit dat 

wel goed. “Plezier op het podium maken en drie 

uur lang alles geven”, dat is hun motto.

Dirk Scheele

Zondag 5 september geeft kinderpopster Dirk 

Scheele een tuinconcert: In Holland staat een huis. 

Dirk steekt grote oud-Hollandse hits als Ik zag twee 

beren, Op een grote paddenstoel, Cowboy Billie 

Boem en Helikopter in een heel nieuw jasje tijdens 

dit meezingfeest voor jong en oud.

Dirk verrast met liedjes als Hoofd, schouders, knie 

en teen in een swingende funky versie en In de ma-

neschijn in een fluisterversie. Met ieder liedje ge-

beurt wel iets leuks en verrassends. Zeker als Ik 

heb een tante in Marokko uitmondt in een medley 

van een paar kinderliedjes uit andere culturen, ge-

zongen in het Nederlands.

Hoera, U!TdagenD Hoogeveen gaat door! We hebben weer een bewogen jaar achter de rug, maar 

we kunnen ons toch verheugen op de traditionele, feestelijke aftrap van het culturele seizoen met 

U!TdagenD Hoogeveen. De Tamboer, Het Podium, Scala Centrum voor de Kunsten, Bibliotheek 

Hoogeveen/De Verhalenwerf en de Vrienden van De Tamboer slaan opnieuw de handen ineen voor 

een verrassend programma voor jong en oud.

Ook dit jaar vindt U!TdagenD op vier locaties plaats: in De Tamboer, in de Beeldentuin achter De Tamboer, 

in en om Scala en in de Bibliotheek/Verhalenwerf. Voor een aantal onderdelen van het programma verzoe-

ken we je om een stoel te reserveren. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat er niet teveel mensen tegelijkertijd 

in onze gebouwen zijn en kan iedereen te allen tijde 1,5 meter afstand bewaren. Maar ook wanneer je 

bijvoorbeeld zonder reservering een kijkje wilt nemen in de Beeldentuin, zorgen wij voor de benodigde 

maatregelen. Bedankt voor je begrip!

 RESERVEREn:

 Voor de volgende programma-onderdelen is het noodzakelijk om een  

 ‘gratis’ kaartje te reserveren: 

 So long Cohen

 Chez Cirqaurant

 Sven Figee

 Erik Neimeijer

 Harm en Roelof

 Muziekavond in de Beeldentuin

Pretzoekers en cultuursnuivers zullen smullen van verrassende straattheater-acts: Last Minute van 

TukkersConnexion, Uili Bispo's virtuoze Tropical Summer Show.

U!TdagenD vormt een feest voor kinderen. In de Beeldentuin van De Tamboer is het genieten van Brigadier 

Bob van de Corona-sekuuritie, het zeepbellentheater 'De Bellentuin, graffiti spuiten, levende Disneyperso-

nages, Mexicaans slingeren met Fiesta! en chillen met lekkers van de ijscoman in de hangmatten van Jarno 

di Parno. Poppentheater Koekla speelt de muzikale voorstelling De Drie Biggetjes. Nif, Naf en Noef trekken 

samen de wijde wereld in, maar de wolf ligt op de loer…

Brigadier Bob

Uw eigen mobiele BOA: Brigadier Bob van de Co-

rona-sekuuritie sjeest rond op zijn 0 % CO2 uitstoot 

elektrisch scootertje of stapt af en loopt rond. Alert 

en attent zorgt hij ervoor dat overal 1,5 meter in 

acht wordt genomen. Uiteraard voorzien van 1,5 

meter meetlint, en (gratis) bekeuringen. Indien 

Corona voorbij is probeert hij een overgebleven 

partij mondkapjes af te komen (met zeer creatieve 

toepassingen).

Uili Bispo

Uili’s Tropical Summer Show! De Braziliaanse cir-

cusartiest Uili Bispo tovert gegarandeerd een glim-

lach op je gezicht met zijn virtuoze straatshow. Met 

zijn rondtollende cyr-wheel (een enorme hoepel), 

trucs, jongleren en clownerie nodigt hij iedereen uit 
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om je weer even jong te voelen. Je bent nooit te 

oud om te spelen! Hij neemt het publiek mee op 

een reis door oude, al jaren vergeten, spelletjes te 

combineren met moderne circustechnieken. Een 

show om van te genieten met familie en vrienden, 

voor jong en oud. En door Uili gepresenteerd met 

Zuid-Amerikaanse flair en charme en onblusbare 

energie. De show is een echte familievoorstelling 

maar wordt vooral gericht op kinderen. De taal is 

geen enkel probleem in deze show-hij en de kids 

begrijpen elkaar prima! 

Jarno di Parno - Hangmatten

Hangmatten, hangmatten en nog eens hangmat-

ten ... vormen het beeld van deze sfeervolle hang-

plekken. Even lekker liggen lezen, even de oogjes 

dicht, even de beentjes hoog, even ...., het kan 

allemaal in deze ‘Hangcirkels’. Wij creëren een 

Zuid-Amerikaanse sfeer, met kleur, ietwat schaduw 

en een comfortabele lig. Filmavonden, muziekfes-

tivals, strandfeesten, multiculturele bijeenkomsten, 

theaterdagen en meerdaagse parkfeesten, overal is 

behoefte aan een rustpunt binnen het omringen-

de feestgedruis. Trakteer uw publiek eens op iets 

heeeeeeel lekkers! 

Bellentuin

In ‘De Bellentuin’ draait het om lucht, sop en 

creativiteit. Palmbomen, heerlijke strandstoelen en 

liters zeepsop maken van dit authentieke mobiele 

minipretpark (115 m2 groot) een feestelijk geheel. 

Het is een vrolijke Stads-oase, waarin de kinde-

ren (maar ook vaak de ouders) hun ‘Bellen Kunst’ 

kunnen tonen. Met ringen, zwaarden, touwen 

en andere attributen worden de mooiste bellen 

gemaakt, hetgeen ook voor de genietende om-

standers een visueel feest is. Kortom: in dit prach-

tige zeepbellentheater geniet jong en oud van het 

basisrecept ‘Gebakken lucht’. 

Fiesta!

Fiesta! nodigt mensen uit om gezamenlijk een 

Mexicaanse slinger te maken, en zo een verbinding 

te scheppen tussen verschillende plekken van het 

festival. Iedereen kan meedoen. Neem een lapje 

van de rijdende hoepelrok en knip die in een mooie 

vorm. Al die vormen worden aan elkaar genaaid en 

terwijl de hoepelrok van de hoge dame steeds leger 

wordt, wordt de slinger steeds voller en langer. Tijd 

voor een bescheiden feestje.

*Walk-act *Voor jong en oud *binnen en buiten *met 

muziek

Cirqaurant

Cirqaurant met maar liefst 2 voorstellingen! Ga er 

maar aan staan! Dutchjuggler Jeroen van der Lee 

presenteert een visuele one man komedieshow vol 

technische hoogstandjes. In de gastronomische 

bistro Chez Cirqaurant biedt de gepassioneerde 

masterchef Johan Diekan een exclusief tafelbeleid 

en een divers, onderscheidend menu…

Jeroen van der Lee is acteur en getraind enter-

tainer, die als geen ander weet hij hoe het publiek 

moet verrassen. Met meer dan 25 jaar ervaring in 

binnen- en buitenland trad Jeroen op als jongleur 

voor de meest uiteenlopende festivals en evene-

menten.

Last Minute
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In september start het nieuwe activiteitenpro-

gramma van de Volksuniversiteit Hoogeveen. 

Docenten en sprekers, zowel de vaste kern als 

enkele nieuwen, hebben een mooi aanbod aan 

activiteiten voorbereid.   

Kunst en Cultuur

Culturele klassiekers nemen een prominente rol in in 

het aanbod. Denkt u aan de cursussen Beter kijken 

naar kunst, waarin u aan de hand van beeldmate-

riaal inzicht krijgt in architectuur, schilderkunst en 

beeldhouwkunst, inclusief een inkijkje in de tech-

nieken en materialen die gebruikt werden. Of aan 

de cursus Beeldende kunst en klassieke muziek; 

samen zijn ze meer. De docenten leggen kunst en 

muziek naast elkaar en zoeken naar overeenkom-

sten om te duiden hoe kunst en muziek elkaar aan-

vullen en versterken. 

Voor wie van lezen houdt, is de cursus Meer genie-

ten van literatuur een goed idee. De docent heeft 

vijf titels uitgekozen (klassieke en moderne literaire 

werken), die individueel gelezen gaan worden. Tij-

dens de bijeenkomsten bespreken de cursisten 

vorm en inhoud van de werken, de rol van de auteur 

en de actuele thema’s die in de boeken spelen.

Het culturele programma bevat daarnaast de lezing 

Osnabrück, vredesstad. Hierin staan de levens en 

werken centraal van architect Liebeskind, schrijver 

Remarque en schilder Nussbaum, in relatie tot de 

stad Osnabrück.

De muziekliefhebbers onder u kunnen deelnemen 

aan Schubert in Wenen. Maar liefst vijf bijeenkom-
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ACTIVITEITEN BIJ DE
VOlKSUNIVERSITEIT HOOGEVEEN 

sten worden gewijd aan deze bekende componist, 

aan zijn leven en aan zijn werken. 

 

Mens en Maatschappij; Creativiteit en talen

Onder het kopje Mens en Maatschappij vindt u een 

divers aantal activiteiten. Zo komen filmgeschiede-

nis, de 19e eeuw, de Oost Europese naoorlogse 

periode en het ministaatje Moresnet aan bod. We 

gaan de ruimte in  langs ruimtestations en sterren; 

we leren over het fenomeen Super Zwaar Zwart 

Gat. We gaan naar onszelf: u kunt de cursus Body 

& Sound volgen, of een van de cursussen waarin 

verschillende aspecten van de psychologie cen-

traal staan.

Wilt u meer met uw creatieve kant aan de slag, 

denkt u dan aan wordpress, fotografie, verhalen 

vertellen, schrijven, schilderen en koken. Last but 

not least: kunt ook bij ons terecht voor verschil-

lende taalcursussen.

Actuele informatie

De activiteiten worden aangeboden op verschil-

lende locaties in Hoogeveen; een aantal is ook te 

volgen in Emmen. Voor de laatste stand van zaken 

over het activiteitenaanbod, voor inschrijving voor 

de activiteiten en alle andere belangrijke informatie 

(bijvoorbeeld hoe de Volksuniversiteit omgaat met 

corona-maatregelen) verwijzen wij u graag naar de 

website www.volksuniversiteithoogeveen.nl 

Op de website vindt u ook de mogelijkheid om u in 

te schrijven voor onze nieuwsbrief; dan bent u altijd 

als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwik-

kelingen.
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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 betrek-
ken. De Vrienden organiseren daartoe jaarlijks 
een reeks van culturele activiteiten veelal in 
samenwerking met De Tamboer.

De volgende uitgave van ROFFELS is in
december 2021.

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

Redactieadres:
Vereniging Vrienden van De Tamboer
Postbus 717, 7900 AS Hoogeveen
info@vriendenvandetamboer.nl

Redactie:
Eildert Dragt

Vormgeving en druk:
ballast & hilbrink - druk, sign en xxlprint

2 augustus

Merkidentiteit en productfotografie (Veenbazen)

9 augustus

Pakkend schrijven (Veenbazen)

11 augustus

CoderDojo 12+

16 augustus 

Voorstelpitch (Veenbazen)

17 augustus

Aan de slag met je cv en LinkedIn

23 augustus

Persoonlijke promotievideo (Veenbazen)

28 augustus

U!TdagenD Hoogeveen

30 augustus

Klik & Tik: cursus internet

30 augustus

Ik ben eigenwijs en ik doe het toch! (Veenbazen)

1 september

CoderDojo: leer programmeren

6 september

Feestelijke afsluiting Veenbazen

7 september

Workshop internet

13 september

Yvonne Kroonenberg

14 september

DigiVitaler: leer werken met digitale zorg

24 september

Wat betekent de regionale energie strategie 

(RES) voor jou? (i.s.m. Volksuniversiteit)

4 oktober

Klik & Tik: cursus internet

6 oktober

Feestelijke opening Kinderboekenweek

6 oktober

CoderDojo: leer programmeren

12 oktober

Workshop internet

12 oktober

Het eerste plaatje van de schaduw van een su-

per zwaar zwart gat (i.s.m. Volksuniversiteit)

19 oktober

DigiVitaler: leer werken met digitale zorg

2 november

Viva la Frida!

3 november

CoderDojo: leer programmeren

6 november 

Opening expositie 'Aardenburg! Van Kennemer 

tot Iglo'

11 november 

Klik & Tik: cursus internet

16 november

Workshop internet

16 november

Oder-neisse, een drama (i.s.m. Volksuniversi-

teit)

23 november

DigiVitaler: leer werken met digitale zorg

1 december

CoderDojo: leer programmeren

Er staan deze zomer en dit najaar weer mooie activiteiten op de planning. Voor jong en oud, voor leden en niet-leden.

Kom langs en beleef de Bibliotheek!

AFWISSElEND PROGRAMMA IN BIBlIOTHEEK HOOGEVEEN

Digitaal Spreekuur:

elke maandag van 14.00 – 15.00 uur en op dinsdag van 19.00 – 20.00 uur (even weken)

Spreekuur Taalhuis:

elke donderdag van 10.00 – 12.00 uur en op dinsdag van 18.00 – 20.00 uur (oneven weken).

Op afspraak!

Juridisch Loket:

elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur

Meer informatie op: www.bibliotheekhoogeveen.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen.


