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Assen, 26 februari 2013

Beste mensen van dorpsbelangen en andere dorpsbewoners,

Van Annen tot Zuidwolde, van Eelderwolde tot Drogteropslagen en
van Emmer-Compascuum tot Wilhelminaoord. Drenthe kent
honderden dorpen met elk een eigen karakter en geschiedenis. Maar
welk dorp is nu eigenlijk het leukst? Dus niet het mooist of het
groenst, maar het leukst? RTV Drenthe en het Dagblad van het
Noorden zoeken dit voorjaar naar Het Leukste Dorp van Drenthe!

Meld jullie dorp aan!
Is jullie woonplaats het leukst van Drenthe? Meld deze dan aan! Dit
kan vanaf 4 maart via www.hetleukstedorpvandrenthe.nl. De twintig
dorpen die zich het eerst aanmelden, krijgen een taart!

De verkiezing
Aan de voorronde mogen alle Drentse dorpen meedoen. Stemmen op
je favoriete dorp kan vanaf 25 maart. De tien plaatsen met de meeste
stemmen gaan naar de finale. Op 15 juni wordt in een live-uitzending
de winnaar bekend gemaakt. Het Leukste Dorp van Drenthe ontvangt
eeuwige roem, een grote beker en Het Leukste Dorp-
plaatsnaamborden.

Zowel tijdens de voorronde als de finale maken het Dagblad van het
Noorden en RW Drenthe reportages over bijzondere inwoners,
opmerkelijke acties en historische gebeurtenissen in de dorpen.

Tijdens de verkiezing wordt extra aandacht besteed aan de
geschiedenis van onze provincie, Daarom is er een speciale prijs voor
een historisch lied dat door de finaledorpen wordt gemaakt. De
winnaar mag een kunstwerk uitzoeken, een boekje publiceren of een
historische wandelroute maken.

Meer informatie
Alle informatie over de verkiezing is te vinden op
www.hetleukstedorpvandrenthe.nl. Vragen kunnen gemaild worden
naar hldvd@rtvdrenthe. nl.

Voor Het Leukste Dorp van Drenthe werken RW Drenthe en het
Dagblad van het Noorden samen met Drents Archief, Huus van de
Taol en Provincie Drenthe.

Veel plezier en succes tijdens de verkiezing!

Met vriendelijke groet,

Redactie Het Leukste Dorp van Drenthe
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