
Do 26/05 t/m wo 2/05 Nr. 86

ZO 29 APR | 14:00 4+ JEUGD/FAMILIE, MUSICAL

Hans & Grietje, de 
Musical    
Janouk Kelderman, Esther van Santen, Michael 
van Hoorne e.a.

Deze kleurrijke familiemusical wordt in een suikerzoet 
decor, met kostuums om van te smullen en uiteraard 
swingende meezingliedjes, een feest om gelijk in je agenda 
te zetten. De rol van Grietje wordt vertolkt door Janouk 
Kelderman, bekend als presentatrice Keet! bij RTL Telekids. 
Met de rest van de cast zal zij jong en oud tranen van het 
lachen bezorgen.

WO 2 MEI | 13:30 4+  JEUGD/FAMILIE

Shaun het Schaap 
Theater        
Bitzer is verliefd! 

Als vervolg op de succesvolle televisieserie en dito 
bioscoopfilm komt Shaun het Schaap nu voor het eerst in 
Europa naar het theater. De komische kudde komt tot leven 
in een humorvolle voorstelling. De hond Bitzer heeft zijn 
oog laten vallen op Victoria, een mysterieus gast-schaap, 
of is het toch een hond? Waarom is Victoria opeens op 
de boerderij? Sinds deze onverwachte gast op de Mossy 
Bottom Farm is, ziet Shaun tot zijn verbazing het effect op 
zijn vrienden. Shaun grijpt in wanneer Bitzer echt verliefde 
dingen gaat doen.

DO 3 MEI | 20:00  CABARET

Martijn Koning
Koning te rijk

Martijn Koning is een man van het woord: hilarisch, absurd en 
bovenop de actualiteit. Koning combineert rake one-liners 
met een buitengewoon fantasierijke kijk op de werkelijkheid. 
Razendsnel manoeuvreert hij door de wereld in zijn hoofd, 
die afwisselend, pijnlijk, herkenbaar en totaal absurd is, 
maar altijd onweerstaanbaar geestig. Elke avond anders en 
met de turbo erop.

INFO & TICKETS dnk.nl

nu in de bioscoop

INFO & TICKETS  dnk.nl

DO 26 APR FILM

VR 27 APR FILM

ZA 28 APR FILM

ZO 29 APR FILM

WO 2 MEI FILM

MA 30 APR & DI 1 MEI FILM

 3D    Sherlock Gnomes NL 2ga 15:30

Pieter Konijn 2ga 15:30
 3D    Avengers Infi nity War Part 1 3 15:30

Première De Matchmaker 1t 15:30

Midnight Sun 9at 15:30 19:30
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:30
 3D    Première Avengers Infi nity War Part 1 3 19:45

De Matchmaker 1t 19:45

Bankier van het Verzet 3gat 19:45

 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:30

Midnight Sun 9at 19:30
 3D    Avengers Infi nity War Part 1 3 19:45

De Matchmaker 1t 19:45

Bankier van het Verzet 3gat 19:45

Wendy & Dixie 1 13:00

Pieter Konijn 2ga 13:00 15:30
 3D   Sherlock Gnomes NL 2ga 13:00 15:45

Ferdinand NL 2ga 13:15

Buurman & Buurman Hebben een nieuw huis! 1 13:15
 3D    Avengers Infi nity War Part 1 3 15:15 18:45 22:00

Midnight Sun 9at 15:30 19:15

De Matchmaker 1t 15:45 19:15 21:45

Bankier van het Verzet 3gat 19:00
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:00 21:45
 3D   Ready Player One 3ga 21:45

A Quiet Place 4ga 22:00

Wendy & Dixie 1 10:45
 3D   Sherlock Gnomes NL 2ga 10:45 13:00 15:45

Pieter Konijn 2ga 10:45 13:00 15:30

Ferdinand NL 2ga 10:45 13:15
 Buurman & Buurman Hebben een 
nieuw huis! 1 10:45 13:15

Voorpremière Blue 1 13:00
 3D    Avengers Infi nity War Part 1 3 15:15 20:00

Midnight Sun 9at 15:30 19:15

De Matchmaker 1t 15:45 19:15 21:45

Bankier van het Verzet 3gat 19:00
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:00 21:45
 3D   Ready Player One 3ga 21:45

A Quiet Place 4ga 22:00

 3D   Sherlock Gnomes NL 2ga 10:45 13:00 15:45

Pieter Konijn 2ga 10:45 13:00 15:30

Wendy & Dixie 1 10:45 13:00

Ferdinand NL 2ga 10:45 13:15
 Buurman & Buurman Hebben een 
nieuw huis! 1 10:45 13:15

 3D    Avengers Infi nity War Part 1 3 15:15 20:00

Blue 1 15:30

De Matchmaker 1t 15:45 19:15 21:45

Bankier van het Verzet 3gat 19:00
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:00 21:45

Midnight Sun 9at 19:15
 3D   Ready Player One 3ga 21:45

A Quiet Place 4ga 22:00

Wendy & Dixie 1 10:45
 3D   Sherlock Gnomes NL 2ga 10:45 13:00 15:45

Pieter Konijn 2ga 10:45 13:00 15:30

Ferdinand NL 2ga 10:45 13:15
 Buurman & Buurman Hebben een 
nieuw huis! 1 10:45 13:15

Blue 1 13:00
 3D    Avengers Infi nity War Part 1 3 15:15 20:00

Midnight Sun 9at 15:30 19:15

De Matchmaker 1t 15:45 19:15 21:45
 3D   Rampage Big Meets Bigger 3gt 19:00

Filmliga Ôtez-moi d’un doute 9ta 20:00

Bankier van het Verzet 3gat 21:45

A Quiet Place 4ga 22:00

BLUE

VOORPREMIÈRE | ZO 29 APR
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AmericAn reAlism
1945-2017

THE AMERICAN

Drents MuseuM 

Assen        

Kunsthalle

emDen        
19 nov 2017–
27 mAy 2018
Buy tickets online: visittheAmericAnDreAm.com

DE BONTE WEVER 
STADSBROEK 17,  9405 BK ASSEN  

DOORS OPEN: 19.00      SHOWTIME: 19.30

ZATERDAG

12
MEI
2018

  VAN
HALEN
DEEP PURPLE

LED ZEPPELIN
FOREIGNER

HALENHALENHALEN
BY VAN HAGAR

DEEP PURPLEDEEP PURPLEDEEP PURPLEDEEP PURPLE
BY STORMBRINGER

LED ZEPPELINLED ZEPPELIN
FOREIGNER

BY LETZ ZEPPELIN (BE)

DOORS OPEN: 19.00      SHOWTIME: 19.30

FOREIGNER
BY 4EIGNER

ARTIVEER

WWW.ARTIVEER.NL

ONTDEK PER VEER
DE MOOISTE

KERKEN - GALERIEËN - MUSEA

APPINGEDAM

2018
11 MEI

15 JUNI
20 JULI
17 AUG

MEER INFO: 

28 APRIL 20.00 - 21.30 UUR
SMILDE (DE RANK)

29 APRIL 20.00 - 21.30 UUR
ZUIDLAREN (LAARKERK)

Uitgevoerd door Concert 
Koor- en Orkest Drenthe

o.l.v. Hoite  Pruiksma

Solisten:
Erwin Wiersinga, organist

Netty Otter, mezzosopraan
Martijn Sanders, bariton

20
18

TICKETS:

REQUIEM VAN DURUFLÉ

WWW.NEDERLANDSEBACHACADEMIE.NL

0592 - 20 00 09

NEDERLANDSEBACHACADEMIE.NL

- Voorverkoop € 15,00
-  Kassa € 17,50 
- Jongeren en studenten
  € 8,- aan de kassa



 
BRINK Brink 

do 26 apr  THE BRINK STAGE
20 uur Met live DJ Miquell Kaidel, DJ Thyrza, DJ Franky Delic en Twice 

as Nice.  Gratis. 
BRITISH-PUB CHEERS Kerkstraat 27

do 26 apr  KINGS NIGHT
19 uur Het is Koning Willy’s (vroeger bekend als Prins Pils) verjaardag 

en dat wordt gevierd met DJ MR-RB als ceremoniemees-
ter. Gratis. 

CAFÉ-RESTAURANT HOFSTEENGE Hoofdstraat 11
za 28 apr  BRING BACK THE 90S AND 00’S (GROLLOO)
22-23 uur Tijd voor een ouderwets avondje uit je dak gaan op de beste 

pop, house, trance en happy hardcore van ‘toen’. 
 a7,50 / a5 (vvk)

K U N S T
DRENTS MUSEUM Brink 1

zo 19 nov t/m THE AMERICAN DREAM
zo 27 mei Het museum slaat de handen ineen met de Kunsthalle Emden 

voor 'The American Dream - Amerikaans Realisme 1945 – 
2017'. De dubbeltentoonstelling – tegelijkertijd te zien in Assen 
en Emden – is een primeur voor Europa: het is de eerste keer 
dat zo’n uitgebreid overzicht van na-oorlogse Amerikaanse 
figuratieve kunst in Europa getoond wordt. Een spectaculair 
overzicht van meer dan tweehonderd kunstwerken van zowel 
bekende als minder bekende kunstenaars, verdeeld over 
beide musea. Er is werk te zien van Amerikaanse topkunste-
naars als Edward Hopper, Andy Warhol, Andrew Wyeth, Alice 
Neel, Richard Diebenkorn, Martha Rosler, Alex Katz en Chuck 
Close. 

za 13 jan t/m MONUMENTAAL ASSEN
zo 24 jun Op de afdeling Hedendaags Realisme toont het museum de 

hoogtepunten uit de collectie Berghuis. De geboren Drent dr. 
W.H. Berghuis (1930-2014) verzamelde een groot aantal kunst-
werken met daarin een hoofdrol voor de stad Assen. Vooral 
vanaf zijn 60ste levensjaar, toen hij meer tijd kreeg voor zijn 
hobby en fascinatie, groeide zijn verzameling gestaag. 

za 20 jan t/m HERMANN MARKARD - FIGUURSTUKKEN
zo 24 jun Hermann Markard (1926) tekent en schildert sinds 1980 uitslui-

tend menselijke figuren. Door zijn financiële onafhankelijk-
heid kon Markard in volledige artistieke vrijheid een oeuvre 
scheppen, dat gedurende de jaren groeide en tegelijkertijd 
met zijn maker mee evolueerde. Een keuze uit de tekeningen 
en schilderijen van Markard is tot en met 24 juni 2018 te zien. 

 
zo 25 mrt t/m MARTIN ROEMERS - KABUL PORTRAITS
zo 17 jun In 2002 maakte fotograaf Martin Roemers (1962) een serie 

portretfoto’s van Nederlandse soldaten in Afghanistan die 
afkomstig waren uit de Johan Willem Frisokazerne in Assen. 
De portretten hebben een extra dimensie doordat ze zijn ge-
maakt met een antieke camera die hij leende van een straat-
fotograaf in Kabul. De geportretteerden moesten tien secon-
den stilzitten terwijl de foto werd genomen, de Afghaanse 
staatfotograaf ontwikkelde die vervolgens ter plekke. In deze 
tentoonstelling zie je veertien van deze indringende foto's op 
groot formaat.  

 Di t/m zo 10-17 uur. a15 / a10 (CJP) / a2 (BGL VIP-Kaart en 
Museumkaart) / gratis (kinderen, Vereniging Rembrandt, 
Vrienden v/h Drents Museum, ICOM)

elke zo en do LEZING: THE AMERICAN DREAM
 Amerika kent een roerige naoorlogse geschiedenis. Deze le-

zing neemt je mee naar die tijd. Wie waren Rosa Parks en Bet-
ty Friedan ook weer? Waarover ging 'Death of a Salesman'? 
Wat deden de Verenigde Staten in Korea? De museumdocent 
schetst de tijd waarin de kunst uit de tentoonstelling The Ame-
rican Dream werd gemaakt. Een lezing van ongeveer een half 
uur met muziek, filmfragmenten en natuurlijk veel kunst. 
Do & zo, 14 & 15 uur. Gratis bij museumbezoek. 

DRENTS ARCHIEF Brink 4
do 19 apr t/m DE DRENTSE DROOM
zo 27 mei De decennia na WOII was een periode van wederopbouw en 

optimisme, schaalvergroting en mechanisatie in de land-
bouw en industrie, van nieuwe woonwijken met flats en de 
komst van supermarkten en televisie. Het was echter ook het 
begin van een periode van protest en demonstraties, tegen 
de oorlog in Vietnam, milieuvervuiling en natuurlijk 

 kernraketten. Gratis. 
PODIUM ZUIDHAEGE Zuidhaege 2

vr 23 mrt t/m BIJZONDERE KUNST
vr 4 mei De expositie bestaat uit kunstwerken die gemaakt zijn door 

mensen met een verstandelijke of psychische beperking. In 
de ateliers van Promens Care werken zij onder begeleiding 
aan hun artistieke talent. De kunstenaars zijn er trots op hun 
werk te kunnen exposeren. 

 Ma t/m vr 8.30-22.30 uur) Gratis. 
GALERIE DRENTS SCHILDERSGENOOTSCHAP Koopmansplein 16

vr 20 apr t/m BBK NIEDERSACHSEN - ÜBER HORIZONTE
za 16 jun De titel 'Über Horizonte' is complex en voor meerdere uitleg 

vatbaar. De zeven Duitse exposanten hebben met hun werk 
het thema op verschillende manieren benaderd. Gratis. 

RUIMTE P60 Portugallaan 60
zo 8 apr t/m LAURA HOSPES - I SURVIVED ANOTHER DAY
zo 29 apr Laura Hospes begon op haar zestiende met fotograferen. 

Aanvankelijk maakte ze portretten, de afgelopen tijd specia-
liseert zij zich in zelfportretten. Om het leed van de wereld te 
verwerken. Gratis. 

GALERIE WILDEVUUR Zwiggelterweg 4
vr 27 apr t/m NIETS MENSELIJKS IS ONS VREEMD (HOOGHALEN)
zo 10 jun Kunst zonder grenzen. Prikkelend, maatschappelijk en 

actueel. Laat je fantasie de vrije loop bij deze twee moderne 
grootmeesters in de kunst: Eddy Stevens &en Peter Hiemstra. 
Vr t/m zo 12-18 uur. Gratis. 

HERINNERINGSCENTRUM KAMP WESTERBORK Oosthalen 8
vr 6 apr t/m VERHALEN UIT DE ONDERDUIK (WESTERBORK)
zo 6 jan In de expositie Verhalen uit de Onderduik zijn ervaringen van 

Joodse onderduikers te beluisteren en in onderduik gemaak-
te objecten uit de collectie van het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork te zien. 

 Ma t/m vrij 10-17 uur, Za en zo 11-17 uur. a8,75 / a 4 (8 tot 18 
jaar) / gratis (tot 8 jaar, vrienden en veteranen) 

NATIONAAL GEVANGENISMUSEUM Oude Gracht 1
di 22 nov t/m RUST ROEST (VEENHUIZEN)
di 31 jul Filmbeelden en foto's over arbeid in de bajes vroeger en nu. 
 
wo 8 feb t/m KAMERS/MIJN KAMER (VEENHUIZEN)
di 31 jul Persoonlijke spullen die op cel worden bewaard onthullen 

veel over de identiteit van een gedetineerde.  

za 24 mrt t/m HET GEVANGENISMUSEUM (VEENHUIZEN)
ma 31 dec Een kolonie voor weeskinderen en bedelaars, een rijkswerkin-

richting en een gevangenisdorp: de afgelopen twee eeuwen 
bood Veenhuizen onderdak aan mensen die aan de onder-
kant van de samenleving bungelden of de wet overtraden.  

 Di t/m zo 10-17 uur. a9 / a7,50 (CJP en Personeel DJI) / a4,50 
(5 t/m 12 jaar) / gratis (Vrienden van het museum, Museum-
kaart, t/m 4 jaar) 

POP-UP GALLERY Hospitaallaan 1
elke zo ANGELIEN COCO MARTIN (VEENHUIZEN)
20-22 uur Kunst was in Angeliens gezin een natuurlijk gegeven. Haar 

jeugd bracht ze door tussen het antiek dat vader verzamelde 
en de moderne kunst die moeder weefde en schilderde.
Gratis. 

SCHEEPSTRA KABINET Schoolstraat 1
do 5 apr t/m HINDERICUS SCHEEPSTRA: SCHEPPER VAN OT EN SIEN (RODEN)
vr 30 nov Om het werk en gedachtengoed van Hindericus Scheepstra - 

schepper van Ot en Sien - in ere te houden, is in de school die 
zijn naam draagt, het Scheepstra Kabinet ingericht. Vr t/m zo 
13.30-16.30 uur.  a2,50 / a1 (kinderen) 

SYNAGOGE ZUIDLAREN Zuiderstraat 1
di 10 apr t/m DE KLOKKEN VAN CHAGALL (ZUIDLAREN)
zo 13 mei Naar aanleiding van de expositie in Den Haag. Er wordt 

voornamelijk grafisch werk van Chagall en materiaal over 
diens befaamde Kwadraatbladen getoond. a10 / a8,50 (le-
den Vereniging Behoud Synagoge Zuidlaren en begunstigers 
Stichting Het Drentse Landschap) 

 

T H E A T E R
THEATER MOZAIEK ZUIDLAREN Ludinge 13

za 28 apr  HET COMPLOT THEATER - EEN VREEMDE GAST (ZUIDLAREN)
20 uur 'Een Vreemde Gast' is een bewerking van de theaterhit uit de 

jaren '90: 'Een zwarte pool'. In bewerking van theatermaker 
Ton Rohde is de inhoud getransporteerd naar de actuali-
teit.  a10

 

D I V E R S E N
DNK Weiersstraat 1

vr 27 apr  KONINGSDAG OP HET KOLKPLEIN
11 uur Het Kolkplein bruist weer tijdens Koningsdag. De vrijmarkt, 

mooie livemuziek, een sfeervol terras, leuke activiteiten voor 
de kinderen en een ‘mediamarkt’ maken het plein tot een 
gezellige boel. Sla hier mooie nieuwe titels in óf verkoop zelf 
jouw oude boeken, dvd’s, cd’s, games en platen. 

 Voor dat laatste wel even van tevoren aanmelden 
 via marketing@dnk.nl. Gratis.

DRENTS ARCHIEF Brink 4
di 3 apr t/m FILM: DRENTHE, BACK TO THE SIXTIES
vr 27 apr Deze maand draait de film ‘Drenthe, back to the sixties’. De 

naoorlogse jaren waren een roerige tijd waarin alles leek te 
veranderen: het straatbeeld, de muziekcultuur, de komst van 
nieuwbouwwijken en industrialisatie. De compilatie uit het 
filmarchief toont een mooi overzicht van de bedrijvigheid in 
onze provincie halverwege de twintigste eeuw. De film duurt 
zo’n 20 minuten en is doorlopend en gratis te zien. Di t/m do 
10-17 uur, vr 10-13 uur. Gratis. 

di 1, wo 2 mei,  FILM: DRENTHE IN OORLOGSTIJD
do 3 mei In aanloop naar dodenherdenking en Bevrijdingsdag is vanaf 

de film ‘Drenthe in Oorlogstijd’ te zien. De compilatie bevat 
bijzonder filmmateriaal, gemaakt in WOII. Amateurfilmers, die 
vaak in het geheim te werk moesten gaan, legden indruk-
wekkende momenten vast. Ook de euforie van de bevrijding 
komt aan bod. Ten slotte is ook nog de keerzijde van de 
bevrijding te zien; collaborateurs en Duitse soldaten zien we 
voor de ogen van vele toeschouwers afgevoerd worden. 

 Di t/m do 10-17 uur, vr 10-13 uur. Gratis. 
DUURZAAMHEIDSCENTRUM Bosrand 2

wo 21 dec t/m DE WOLF IN DRENTHE
vr 30 nov Bekijk de balg (geprepareerde huid) en het skelet van de 

Wanderwolf (wandelwolf) die in 2015 door Drenthe liep. Ook is 
er een vitrine met de opgezette wolf van Luttelgeest. (Ma t/m 
zo 9-17 uur) Gratis.

 
do 26 apr  CALENDULAZALF MAKEN
19 uur Maak van deze bijzondere plant je eigen helende zalf. Tijdens 

deze workshop van Indian Root leer je je eigen Calendulazalf 
maken. Iedereen krijgt na afloop een zelfgemaakt potje zalf 
mee naar huis. a15 / aanmelden via  info@indianroot.nl of 06-
10079258.

 
za 28,  ROEG
& ma 30 apr
09 uur Zie hoe mooi de Drentse natuur is en hoe de wisselende sei-

zoenen hun sporen achterlaten. Gratis.
  
za 28 apr  NATUURYOGA
10 uur De zang van vogels, met je blote voeten op de aarde en 

zuivere boslucht. 
 a20 (5 lessen) / a5 (per les) aanmelden: info@vianatuur.nl
 
za 28 apr  DUURZAAM DINER
18 uur Tijdens dit driegangen menu geniet je van (biologische) 

streekproducten en word je tussen het hoofdgerecht en 
het dessert geïnformeerd over een aspect van duurzaam 
eten.  a22,50 p.p., reserveren aanbevolen. 

zo 29 apr  HERBARIUM MAKEN
13.30 uur Planten komen en planten gaan, maar er is een manier om ze 

voor honderden jaren te bewaren. Maak zelf een plantenpers 
en begin met je eigen herbarium, oftewel plantenverzame-
ling. Gratis.

 
di 1 mei  FILM: DWARS DOOR DRENTHE
09 uur Maak kennis met de natuur in Drenthe met de serie ‘Dwars 

door Drenthe’. In korte afleveringen laat deze serie zien hoe 
mens en landschap elkaar door de eeuwen heen hebben 
beïnvloed. Gratis.

 
di 1 mei  LEVEN IN DE OERTIJD
13 uur Ga mee met Rune en Zus en leer hoe de mensen leefden 

in andere tijden. Vanmiddag staat de oertijd centraal. Er 
zijn allerlei leuke activiteiten die je leren over het leven van 
toen. Gratis.

 
wo 2 mei  EETBARE WILDE PLANTEN IN HET ASSERBOS
14 uur De natuur komt weer tot leven en het bos bereidt zich voor op 

de lente. a12,50 (volwassenen) / a7,50 (kinderen) (inclusief 
wildplukversnapering) 

BRINK Brink 
vr 27 apr  KONINGSDAG BRINK
10.30 uur Optredens van Feel Your Move (12 uur), Dansstudio Jan 

Postma (13 uur), Malu Dance Company (14 uur), 1 Love Dance 
Center (15 uur) en vanaf 16 uur DJ Tyrza. In de Brinkstraat van 
alles voor de kids.  Gratis. 

CENTRUM  
vr 27 apr  KONINGSDAG
 Kindervrijmarkt, muziek van Dirty Boulevard en DJ Miquell 

Kaidel, een stormbaan, bumping football, een Amerikaans 
podium in de Torenlaan met wel vijftig Amerikaanse limousi-
nes en nog veel meer. Gratis.

 
wo 2 mei  BIOVEG
10 uur BioVeg staat geheel in het teken van alles wat biologisch en 

veganistisch is. Neem een kijkje onder het genot van een 
lekker hapje of drankje, en er is natuurlijk ook entertain-
ment. Gratis. 

wo 2 mei  VOORJAARSMARKT
10 uur Er rijdt een treintje door het centrum en op het Koopmans-

plein is er genoeg te doen voor kids, van suikerspinnen tot 
zweefmolen. Daarnaast is er veel muziek en vermaak. Voor 
ieder is er wat wils. Gratis. 

BRITISH-PUB CHEERS Kerkstraat 27
vr 27 apr  KLAVERJASSEN
20 uur Samen met je vaste maat, of kom alleen en loot een partner. 

Met een hapje en een drankje erbij ding je mee naar een van 
de vleesprijzen.  Gratis. 

WARENHUIS VANDERVEEN Koopmansplein 16
vr 27 apr  KONINGSDAGSCHAAKSIMULTAAN
12-16 uur Ivo Maris is 23 jaar en de beste schaker die Assen ooit heeft 

voortgebracht. Tijdens de schaaksimultaan mag iedereen 
aanschuiven en proberen deze schaakmeester te ver-
slaan. Gratis. 

ROLDERSTRAAT Rolderstraat 
vr 27 apr  KONINGSDAG ROLDERSTRAAT
10.30 uur Optredens van What The Funk (12 uur) en Funky Blues Soul Riot 

(14 uur), een proeverij, een disco luchtkussen en de CS Riders 
rijden met de kids kleine rondjes op trikes.  Gratis. 

DE VAART Vaart Z.Z. 
vr 27 apr  KONINGSDAG KOP VAN DE VAART
10.30 uur Met boekenmarkt en luchtkussen (vanaf 10.30 uur), optredens 

van Kim Sturre (12 uur) en Overdrive (13.30 uur) en de specta-
culaire drakenbootrace.  

BUITENCENTRUM BOOMKROONPAD Steenhopenweg 4
zo 2 , ma 30 apr  LENTEWANDELING (DROUWEN)
12 uur Een fijne wandeling over de Hondsrug. De gids van Staats-

bosbeheer neemt je graag mee op pad. Niet geschikt voor 
minder-validen en kinderwagens (onverharde paden), hon-
den niet toegestaan.  a5 / a2,50 (t/m 12 jaar)

  
ma 30 apr  VOLLEMAANWANDELING (DROUWEN)
20.30 uur Een wandeling over de Hondsrug onder het schijnsel van de 

volle maan. De duisternis maakt je vertrouwd met andere 
zintuigen dan je zicht. a7,50 / a5 (t/m 12 jaar) 

GALERIE WILDEVUUR Zwiggelterweg 4
zo 29 apr  EXCURSIE HEUVINGERZAND (HOOGHALEN)
14 uur Je wandelt via kronkelende paadjes over lage heuveltjes met 

heide en langs vennen. Die afwisselende stukjes natuur zor-
gen voor variatie in planten en dieren. Deelname: vrijwillige 
bijdrage. Gratis. 

KOFFIE EN THEETUIN ZUNNESCHIEN Hospitaallaan 2
di 1 mei  FIETSEXCURSIE (VEENHUIZEN)
13.30 uur Ook dit jaar weer fietsexcursies door Veenhuizen onder 

leiding van een ervaren gids. Alle excursies starten bij Zun-
neschien. a5 (incl. koffie/thee met cake) 

LAARKERK Stationsweg 159
zo 29 apr  HERDENKINGSCONCERT (ZUIDLAREN)
19.45 uur Je hoort het ‘Requiem’ van Duruflé door het Concertkoor & 

-Orkest Drenthe o.l.v. dirigent Hoite Pruiksma met als vocale 
solisten Netty Otter en Martijn Sanders en als organist Erwin 
Wiersinga. a17,50 / a15 (vvk) / a8 (t/m 18 jaar en studen-
ten) 

SCHAAPSKOOI ORVELTE Schapendrift 3
zo 29 apr  LAMMETJESDAG (ORVELTE)
11-16 uur Op kraambezoek bij de lammetjes van schaapskudde 

Orvelte. Samen met de herders mogen de kinderen de lam-
metjes knuffelen. Gratis. 

TORENLAAN Torenlaan 
vr 27 apr  KONINGSDAG TORENLAAN
10 uur Allerlei soorten ‘American style’ vermaak en happerij, plus 

optredens van Eightball Troopers (10 uur), The Wieners Rock 
& Roll (12.30 uur) en Sugardaddy & The Honeydrippers (14.30 
uur).  Gratis. 

COLOFON         NR 86
De UITloper verschijnt iedere donderdag in Assen en de andere belangrijke 
steden van Nederland. Advertentietarieven per week op aanvraag verkrijgbaar. 

Voor info: Volle Zalen, 050 230 1675 | e-mail: assen@uitloper.nu 
Druk: Scholma, Bedum Oplage: 3000 

Teksten: José Cutileiro (InTro Tekst & Vertaling), www.introtxt.nl

M U Z I E K
DNK Weiersstraat 1

do 26 apr  KMK JWF - EEN MUZIKALE GROET AAN DE KONING
20 uur Op de vooravond van Koningsdag brengt de Koninklijke 

Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ een muzikale groet aan 
de Koning met een gevarieerd avondvullend concert. Op 
het programma kunnen natuurlijk niet de Koning Willem-
Alexander Mars en het Wilhelmus ontbreken, maar je hoort 
ook werken van de koning van de filmmuziek: John Williams. 
Het concert wordt je aangeboden door de gemeente Assen 
en de KMK-JWF. a5

 
za 28 apr  JOHAN DERKSEN KEEPS THE BLUES
20 uur Muziekkenner Johan Derksen duikt met een prachtige band 

in de geschiedenis van de blues, die van de katoenvelden 
van Amerika en legendes als John Lee Hooker, Muddy Waters 
en B.B. King, via Engeland – Rolling Stones, Them, The Animals 
– in de jaren ‘60 overwaaide naar ons land. Dat leverde 
prachtige bands op als Cuby + Blizzards en Livin’ Blues. 
Derksen heeft voor dit theaterconcert de beste Nederlandse 
bluesvocalisten en -muzikanten gemobiliseerd: A.J. Plug, Kat 
Riggins, Erwin Java, Roel Spanjers, Theo van Es, Michel van 
Dijk en Big Pete. Met hen houdt hij ‘The Blues Alive’. 

 a25 / a23 (Gekleurd Grijs) 
GOUVERNEURSTUIN Gouverneurspark 

vr 27 apr  KONINGSDAG GOUVENEURSTUIN
11 uur Met optredens van Harmony Orkest Eendracht (11 uur), de 

Stienstraband (12 uur), Harmony Orkest Oranje (13 uur) en 
daarna nog meer muziek in de tuin. Gratis.

 
zo 29 apr  COUNTRY IN DE TUIN
14 uur Een echte countrymiddag in de tuin. Geniet van een op-

treden van countryband Ramblin’ Boots, een linedancing 
demonstratie, je kunt smullen bij de American Foodtruck en 
meer. Als je DNK op Facebook liket, maak je deze middag 
bovendien ook nog eens kans op mooie prijzen. Gratis. 

CENTRUM  
zo 29 apr  KOREN TIJDENS KOOPZONDAG
 Sweelsingers op de Markt, Rundezangers op Koopmansplein, 

Shantykoor Rolde op Ceresplein, Borckerstroomzangers in de 
Oudestraat, De Broeker Sirenen op Pomppleintje en Shanty-
koor Spier op De Brink. Gratis. 

KOOPMANSPLEIN Koopmansplein 
do 26 apr  U TURN
21 uur Showband die van wanten weet en elk publiek weet te 
 vermaken. Gratis.
 
vr 27 apr  KONINGSDAG KOOPMANSPLEIN
10.30 uur Om 10.30 uur het ‘Wilhelmus’ door Mercurius Marching Show-

band, dan Blue Moon Rock&Roll Band (11 uur), Dansschool 
Ingeborg (13 uur) en vanaf 13.30 uur de Oranje Taptoe met 
diverse orkesten. Gratis. 

CAFÉ - BAR DE DEPENDANCE Rolderstraat 5
do 26 apr  REBEL RADIO & FLOWERFLOWS
21.30 uur Bij Rebel Radio geen modieuze grillen, maar precies wat de 

bandleden zelf willen: snoeiharde drums, een ronkende bas, 
smerig gitaarwerk en twee zangers die je ziel beroeren.  

 Gratis. 
CAFÉ DE HEEREN HOFSTEENGE Gedempte Singel 1

do 26 apr  LIVE ENNUWIJ
21 uur Rock- en popband bestaande uit Erik Posthuma (leadzang), 

Frits Lutz (sologitaar), Irwig de Vos (accordeon, zang), Peter 
Smid (gitaar), Piet Hijlkema (basgitaar) en Herman Nobbe 
(drums).  Gratis. 

BEST WESTERN CITY HOTEL DE JONGE Brinkstraat 85
do 26 apr  DIRTY BOULEVARD
21 uur Tijdens de Superbike Night (21-4) en Koningsnacht (26-4) 

spettert Dirty Boulevard op het terras. Zes muzikanten die al 
jaren op elk podium een feestje bouwen.  Gratis. 

MARKT Markt 
do 26 apr  XCLUSIVE
21 uur De gezamenlijke kroegen aan de Markt hebben een fantasti-

sche allround band weten te strikken, bekend ook vooral om 
de niet te evenaren blazerssectie.  Gratis. 

BRASSERIE DIGGELS Hoofdstraat 8
vr 27 apr  FOLKYAH (WESTERBORK)
14 uur Een prima besteding van Koningsdag. Een biertje op het ter-

ras en luisteren naar aanstekelijke folkrock.  Gratis. 
CULTUREEL CAFÉ DE AMER Amen 20

za 28 apr  DE TRAAN (AMEN)
20 uur Aanstekelijke levensiederen. Repertoirekeuze, vocale moge-

lijkheden, unieke verschijning en presentatie van het koor uit 
Borger zorgen voor zowel een weemoedige sfeer als voor een 
groot feest. a17,50

 
zo 29 apr  HANS THEESSINK (AMEN)
14 uur De Tukker heeft goed geluisterd naar de blues van Big bill 

Broonzy, Leadbelly en Mississippi John Hurt; rootsmuziek en 
de allereerste bluesvormen die bij ons bekend werden. Blues 
van tussen de wereldoorlogen. a17,50 

HET VERENIGINGSGEBOUW Hoofdweg 116
za 28 apr  MUZIEK CAFÉ ‘OPEN PODIUM’ (VEENHUIZEN)
20 uur Een podium waar amateurmuzikanten en vocalisten hun 

kunsten kunnen laten zien. Aanmelden via anouk@ejmp.
nl. Gratis. 

VANSLAG Hoofdstraat 34
zo 29 apr  JORIS LINSSEN EN CARAMBA - SERENADE (BORGER)
15 uur Joris Linssen en zijn vrienden smeden verhalen en liedjes 

in Mexicaanse stijl aaneen tot een hartverscheurende en 
hilarische voorstelling. Een ode aan het leven, de liefde en de 
muziek. a19

 

J E U G D
DNK Weiersstraat 1

zo 29 apr  JANOUK KELDERMAN E.A. - HANS & GRIETJE, DE MUSICAL (4+)
14 uur Deze kleurrijke familiemusical is in een suikerzoet decor, 

met kostuums om van te smullen en uiteraard swingende 
meezingliedjes, een feest om gelijk in je agenda te zetten. De 
rol van Grietje wordt vertolkt door Janouk Kelderman, bekend 
als presentatrice Keet! bij RTL Telekids. Met de rest van de cast 
bezorgt zij jong en oud tranen van het lachen. Kom verkleed 
naar het theater en je doet mee aan de Sprookjes Afterparty, 
je maakt dan ook nog eens kans op een sprookjesachtig 
prijzenpakket. Bij deze voorstelling zit ranja voor de kinderen 
(excl. pauzedrankje). a19,50 / a17,50 (kind) 

wo 2 mei  SHAUN HET SCHAAP THEATER - BITZER IS VERLIEFD! (4+)
13.30 uur Als vervolg op de succesvolle televisieserie en dito bios-

coopfilm komt Shaun het Schaap nu voor het eerst in Europa 
naar het theater. De komische kudde komt tot leven in een 
humorvolle voorstelling. Bitzer heeft zijn oog laten vallen 
op Victoria, een mysterieus gast-schaap, of is het toch een 
hond? Waarom is Victoria opeens op de boerderij? Sinds 
deze onverwachte gast op de Mossy Bottom Farm is, ziet 
Shaun tot zijn verbazing het effect op zijn vrienden. Shaun 
grijpt in wanneer Bitzer echt verliefde dingen gaat doen. 

 a19,50 / a17,50 (t/m 12 jaar) 
PODIUM ZUIDHAEGE Zuidhaege 2

elke vr en wo DIGITAL ART FACTORY (ICO)
 Dé plek voor creatieve jongeren om elkaar te ontmoeten, te 

experimenteren en te onderzoeken, ideeën en informatie uit 
te wisselen en nieuwe cross-overs te genereren. Op het snij-
vlak van kunst en techniek bepaal je zelf wat je gaat doen: 
VJ, DJ, digitale muziekschool, robotics, maken van een eigen 
game, animeren, videoclips maken, 3D printing, mediawijs-
heid, community art of een website maken? De mogelijkhe-
den zijn onbeperkt. Wo 13-17 uur, vr 15:30-18 uur Gratis. 

HET MARKEHUUS Scharmbarg 35
wo 2 mei  DISCO PARTY
17.30-19 uur Dit is niet alleen een disco, de afsluiting van het discoseizoen 

is een vette party. Wat er te gebeuren staat is nog een verras-
sing. De kinderen hoeven niet thuis te eten, daar wordt voor 
gezorgd.  a1 / opgeven via markehuus@home.nl 

DUURZAAMHEIDSCENTRUM Bosrand 2
wo 2 mei  KINDERSERIE: PUCK EN HET VERDWENEN SCHAAP
09-17 uur Bekijk de avonturen van Puck op het Hijkerveld (een natuur-

gebied). Denk jij dat Puck weer teruggevonden wordt? De 
serie wordt in een doorlopende voorstelling getoond. Gratis.

 
wo 2 mei  KABOUTER MIDDAG (3-8 JAAR)
13-16 uur Maak je eigen kabouterknutsel en loop de 
 kabouterroute. Gratis.
 

P A R T Y
THE BULL’S EYE Rolderstraat 1

vr 27 apr  THROWBACK FRIDAY: KINGSDAY EDITION (16+)
22 uur Lekkere R&B, hiphop, dancehall, UK-garage en andere 

classics. Line-up: Miguell Kaidel, Thyrza, Roan Robuusta en 
Roberto Sciaroni. Hosts zijn Sabrividz en Ziëd Fargi. a5 

CAFÉ - BAR DE DEPENDANCE Rolderstraat 5
do 26 apr  REBEL RADIO + FLOWERFLOWS
21.30 uur Koningsnacht met twee acts die je van de sokken blazen. 

Rebel Radio doen dat met gitaren, harde drums en ronkende 
bassen. FlowerFlows doet eigenlijk hetzelfde, maar bestaat uit 
slechts één man.  Gratis. 

CAFÉ OBELIX Rolderstraat 27
do 26 apr  DJ REMCO WEKEMA
21.30 uur Dj Remco is geboren voor de draaitafels. Al van kindsbeen 

draait hij muziek op feestjes. Gratis.


