
Volg de uitzending digitaal vanaf je bank 
Aanmelden is niet nodig en je komt zelf niet in beeld. 
Ga even voor 19.00 uur naar RTV NOF, onze  
website www.noardeast-fryslan.nl/landschap  
of facebook.com/noardeast-fryslan. 
Verder hoef je vooraf niets te doen. Tijdens de uitzending leggen 
we uit hoe je mee kan doen aan de landschapsquiz. Daarmee 
maak je kans op een mooi boek van de landschapsbiografie. Het 
is wel handig om voor de quiz een extra scherm bij de hand te 
hebben. Bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet.

Programma Presentatie landschapsbiografie
n  Waarom willen we het verhaal van het landschap kennen en 

delen?  
 Kort interview avondvoorzitter Barend van der Veen met wet-
houder Esther Hanemaaijer.

n  Onze belangrijkste landschapselementen:  
hoe zijn ze ontstaan?  
 Presentatie door Dennis Worst (ontwikkelaar landschapsbio-
grafie) met verhaal en beeld.

n  Wat weet jij van het landschap van Noardeast-Fryslân? 
Landschapsquiz via de Mentimeter.

n  Hoe kun je je kennis van het landschap delen?  
Informatiefilmpje

n  We ronden af omstreeks 20.30 uur.

Heb je  
tijdens  
de uitzen-
ding een 
vraag? 
Stel deze dan via 
WhatsApp (06) 120 830 
46 of Facebook. Dat kan 
onder het Facebookbe-
richt van de live-sessie. 
We kunnen niet alle vra-
gen live beantwoorden, 
maar we bundelen de 
vragen en zetten de ant-
woorden binnen enkele 
dagen op onze website.

Vragen op  
voorhand? 
Stuur een mail naar 
landschap@noard east-
fryslan.nl.  
Of bel (0519) 29 88 88 
(alleen op werkdagen). 

LIVE-UITZENDING
WOENSDAGAVOND 10 MAART 

VANAF 19.00 UUR VERTELLEN WIJ: 
IT FERHAAL FAN ÚS LÂNSKIP

Ons landschap kent vele boeiende 
verhalen. Zo konden we in de 
oertijd van Ferwert naar Engeland 
lopen en lag Dokkum ooit onder 
een tweehonderd meter dikke laag 
ijs. Meer bekend zijn de verhalen 
over de terpen en dijken. Maar ben 
je ook benieuwd naar verhalen 
over eendenkooien en pingo’s? En 
waarom die kennis belangrijk is? 
Sjoch en doch mei!

(06) 120 830 46 
WhatsApp 

www.noardeast-fryslan.nl/
landschap  

facebook.com/
noardeast-fryslan
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