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Van de veurzitter
De zomer is weer veurbij. Ik hope daj der van geneuten hebt.
Oenze lèeste aktiviteit was de jaorlijkse fietstocht. Geweldig mooi
weer en een hiele mooie route. Daordeur bleef men wat langer onderweg. En de naozit op het terras was biezunder gezellig.
Wij kiekt weer veuruut:
De straotklinkers zult oens op16 november um 14.00 ure gaon vermaeken in Westerbork. Het belooft een hiele gezellige middag te
worden. Dus meld oe an.
Volgend veurjaor koomt Harm en Roelof oens weer opzeuken.
Zo kuj weer zien daw bezig bint um regelmaotig wat te organiseren.
Zölfs de jaorvergaedering stiet al in oenze agenda:13 mei 2020.
‘t Is maor daj het weet.
Dit is alweer de lèeste vriendenpraot van dit jaor.
Ik zul zeggen tot ziens bej de straotklinkers.
En het is nog ver weg maor een goeie decembermaond toe e
weinst, mit alles wat er bej heurt.
En as er meinsen bint mit goeie ideeën: laot het oens heuren.
Groeten uut Leggel.

Roelof Koops
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Fietstocht 14 september 2019
De zunne scheen, een lekkere fiets temperatuur, belangrieke ingrediënten veur een mooie fietstocht.
De fietsen wörden van de auto’s pakt, een mooie köppel volk (130)
schreef zich bij zalencentrum Hingstman in Zeijen in veur de jaorlijkse fietstocht van de Vrienden van RTV Drenthe.
Het was een mooie route deur NoordDrenthe. Mooie monumenten kunnen
der bekeken worden op dizze tevens
Monumentendag.
Bij Maallust en in de kerk in Norg
kun men veurwarpen raoden. Sommigen wussen ’t drekt mar aanderen harren gien idee. Het leverde
soms komische oplössings op.
Toen alleman an ’t ende van de dag
weer bij Hingstman was en de punten
eteld waren bleek dat G. ter Wal, A.
Lanting en A. Kroon-Rutgers de mieste
punten hadden verzameld en de 1e, 2e
en 3e pries deur de veurzitter uutreikt
kregen. Der stund nog een heerlijk buffet klaor en een flinke köppel fietsers
leut heur det goed smaken.
Al mit al was ’t een geslaagde dag en wij prebeert volgend jaor weer
een mooie route uut te zetten en hoopt daj allemaole dan ook weer
mitdoet.

Openluchtspel

De Toorn van Thunaer

Van dinsdag 3 t/m zundag
8 september 2019 op landgoed de Klencke bij Hesseln.
Wat was het mooi!!
Wat een prachtige locatie en wat hebben wij geneuten van de
muziek, de zang, het decor, de jonge acteurs, de nar Kwiebus
Kwikzilver,Tobias de tollenaar e.a., de kostuums, de dieren, de
locatie…te veul um op te numen. Geneuten mede dankzij ’t bestuur
van de vrienden van RTV Drenthe.
Het was namelijk meuglijk um vrijdag 6 september tegen een
gereduceerd bedrag ’t veul bespreuken spektakel met te maken.
Dat leuten wij oeze neus niet veurbij gaon natuurlijk. Wij zaten met
meerdere belangstellenden die ok van dizze anbieding gebruuk
maakt hadden in een speciaal veur oes gereserveerd vak.
Een geweldig mooi plekkie.

Openluchtspel
Van hiel dichtbij waren wij in Hessln en umliggende dorpen al
maonden getuge van de intensieve veurbereidingen.
De manluu Harm Diekstra,Gerrit Hegen en Jan Kruumink hebt
samen met ruum 200 vrijwilligers en een stuk of wat professionals
uut Slien, Hesseln, Zweel en umgeving hiel wat biezunders op de
planken / in ’t gres weten te zetten veur een groot aantal bezukers:
bijna 6.000.
Een spektakel op de Klencke waor nog lang over naopraot wordt.
Aj der niet bij waren dan hej toch echt wal wat mist. Woj toch graag
weten waor dit alles over giet dan zol ik anraoden um ies op de
webstee en/of facebookpagina van de Toorn van Thunaer te kieken.
Op beiden pagina’s staot levendige verslagen over ’t ontstaon, het
verloop, hiel veul foto’s en ervaringen van de bedenkers, de
metwarkers en publiek. Een anraoder aj van teniel, muziek, zang,
mooie kostuums en natuur hold.
De liedties en muziek bint ok te heuren op de webstee van de Toorn
van Thunaer. Hol der rekening met dat verscheiden nummers ‘blieft
hangen’. Zo bint Oh Hillegonda, het lied van Tobias, Oeze bisschop
is een heer en Kom zing, dans en spring nogal favoriet bij oes in
hoes, zeker as de kleinkinder der bint. Ik zol der nog veul meer over
kunnen vertellen, maar dat is niet de bedoeling.
Bedankt! Wat was het mooi!
Groeten uut Hesseln,

Trijntje van der Scheer

Optreden De Stroatklinkers
Op zaterdagmiddag 16 november treden voor ons de Stroatklinkers
op in Zalencentrum Meursinge te Westerbork.
▪
▪

Aanvang 14.00 uur.
De zaal is open om 13.00 uur.

De entreeprijs voor leden van Vrienden van RTV Drenthe is € 8,00
en voor niet leden € 12,00. De entreeprijs is inclusief een kopje koffie of thee en een plakje cake. In de pauze is er weer een verloting.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het entreebedrag over te maken op rekeningnummer NL77RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden Omroep
Drenthe onder vermelding van ‘Stroatklinkers’. Bij aanmelding graag
uw lidnummer vermelden. Als u voor gasten betaalt wilt u dan ook
het aantal gasten en eventueel hun namen vermelden. Bij de ingang
krijgt u een bewijs van toegang.
Extra consumptiemuntje
Leden die op 2 maart aanwezig waren bij het optreden van de toneelvereniging Nut en Genoegen in zalencentrum Wilhelminagebouw te Beilen krijgen een extra consumptiemuntje voor het optreden van de Stroatklinkers.
We hebben van de beheerder van het Wilhelminagebouw een korting ontvangen omdat het geluid in de zaal die avond niet aan de
verwachtingen voldeed. Dat was voor iedereen vervelend en zeker
voor de beheerder.
Het bestuur is van mening dat deze korting ten goede moet komen
aan de leden die wel van het toneelstuk hebben genoten, maar niet
alles hebben kunnen verstaan.

.

In gesprek met …
Je heurt Robbert zo of en toe as hij Op Tjak is en dan verslag döt
van het hetgien hij zöt of metmaakt, of ien interviewt in het Drèents.
Ok maakt hij het programma 'Djammen' en levert een bijdrage an
het tillevisieprogramma 'Ondernemend Drenthe'. Op Tjak döt hij in
het Drèents. Der bent niet veul mèensen die nog gien dattig jaor
bent en de streektaol praot. Thoes hef hij dat niet leerd, hoewel zien
va en moe wal Drèents tegen mekaor spreuken. Op straot weur in
Hooghalen wal Drèents praot en dan doej dat natuurlijk ok. Hij
woont nou in Gröningen, maor dreumt der van um een boerderijgie
in Drenthe te kopen en dat zölf wat te verbouwen. Hij kent het leven
op de boerderij goed, want hij hef daorop in Hooghalen zien jeugd
deurbracht. Zien va woont daor nog steeds en is der nog altied
hovenier. Robbert hef een aantal jaoren leden de opleiding
journalistiek ofrond, maor leren was niet zien favoriete bezigheid.

Robbert Oosting
“Ik ben nao de legere schoel eerst naor de HAVO in Beilen west,
maor nao een paar jaor ben'k overstapt naor Assen. Eigenlijk
interesserde het leren me hielemaol niet. Ik ben ok in de veerde klas
blieven zitten. Toen ik mien diploma haald heb wus ik eigenlijk nog
niet precies wat ik wilde worden. Ik wol wal naor de filmacademie in
Amsterdam, maor der waren twee reden dat dat niet deurgung. Ik
wol de regiseurskaant op, maor daorveur kunden der maor twee
plaotst worden, terwijl der meer as honderd aanmeldings waren en
wieder was het vinden van een woonplek in Amsterdam lastig.
Jammer, want ik was wal geïnteresseerd in het maken van filmpies.
Ooit heb ik met een collega, die hier ok bij de umroep warkt, een
documentaire maakt over de bevrijding van Hooghalen. Toen
Amsterdam niet deurgung dacht ik an journalistiek. Dat is meer een
combinatie van schrieven en beelden. Ik gung naor Zwolle en ok de
eerste paar jaor was gien succes. Het eerste jaor mus ik opnei doen
en pas in de daarde klas weur het interessanter. Misschien was ik
toen ok wat rustiger en wiezer worden. Nao vief jaor had ik mien
diploma.”
Robbert typeert zuch as een echte natuurliefhebber en is ok geern
in het bos of op de hei te vinden. In de natuur hardlopen döt hij drie
keer in de week. De hei bij Hieken hef daorbij de voorkeur boven
een loop deur de stad. Je vindt hum niet altied op hardloopschoenen
op de hei. Die hef hij an as hij zo rap meuglijk giet lopen. As hij
wekelijks zien zwaore tocht löp, dan hef hij echt zwaore schoenen
an en banjert hij overal deur. Met de lange tocht prebeert hij zo ver
meuglijk te lopen. Ien keer was dat 25 kilometer, maor dat was ver
genog. Ok holdt hij van holtbewarken. Alle materiaal daorveur hef
hij in zien bezit. As het mot, dan maakt hij zölf taofels en stoelen.

In gesprek met …
Toen Robbert nog met zien studie bezig was in Zwolle en de paar
lastige begunjaoren veurbij waren, weur het in het veerde leerjaor
tied veur een stage en een ofstudeerproject.
“In het daarde jaor begunde het bij mij te dreien. Ik kreeg der aordigheid an en haalde hoge ciefers. In het veerde jaor mus ik op stage.
Ik wol naor een umroep, maor Hilversum zag ik niet zitten. Toen ik in
Assen naor de HAVO gung, fietste ik elke mörgen langs het gebouw
van RTV Drenthe. Ik dacht toen: Aj hier warkt, dan hej het toch wal
maakt, want de metwarkers waren bar populair. Het was nog in de
tied van de Trektocht. Ik ben toen wal ies naor binnen lopen en
vraogd welke camera’s ze gebroekten. Ik dacht: As ik daor nou ies
stage loop, dan he’k misschien wal kaans um daor ok an het wark te
kommen.”

Robbert Oosting
De eerste week van de stage stund Robbert al achter de camera.
Hij had zuch veurnummen um zien stinkende best te doen um bij
Drenthe een baan te kriegen. Zien moe had tegen hum zegt dat hij
nooit 'nee' mus zeggen as ze hum argens veur vrugen. Hij mus
altied 'ja' zeggen. Dan had je de mieste kaans um daor te blieven.
Hij kun zuch daor gratis bewiezen, want aj moet solliciteren, dan ben
je ien van de veulen en dan moej maor ofwachten wat of het wordt.
Aj al een half jaor hebt kunnen laoten zien wat aj kunt en wilt, dan is
de kaans toch redelijk groot daj daor an het wark komt.
“Ik deed ontzettend mien best daor en warkte ok wal in de weekends
as ze dat vrugen, want ik much immers geen ‘nee’ zeggen van mien
moe. De stage luup tot de zummer van 2015 en nao de zummervekaansie ben ik daor met mien ofstudeerdproject begund. De titel van
mien project was: ‘Dit bint de Echten’. Negen maanden lang heb ik
mèensen in het plaotsie Echten volgd. Het was meer een portret van
een dörp. Toen ik mien oeterste best daon had en ok nog knap wark
leverd had, kun ik zunder problemen an het wark bij de umroep.”
Hiel veul vrije tied hef Robbert niet en hij giet ok niet zo vaak op
vekaansie, maar as hij met zien vriendin weg giet, dan het liefst de
nautuur in, zoas dat hiel goed meuglijk is in Noorwegen en dan ok
nog een kampvuur der bij. Wat hij later wil, daor is hij hiel dudelijk in:
met een gezinnegie op een kleine boerderij wonen. Wat veur wark
hij dan döt? Misschien wal bij RTV Drenthe, maor hij kan dan ok een
gitarist, of een vuilnisman weden. Wat de boerderij betreft: hij hef al
ien op het oog. Zien oom is stopt met boer weden in Hooghalen en
as die argens aans hen giet, dan wil hij die boerderij wal overnimmen.

Wim Oosting

Puzzel
Dizze keer een rekenpuzzel. Aj goed bent in rekenen, dan mot het
gien prebleem weden.
1. We nuumt een getal van drie cijfers mooi as de leste twee cijfers
opgeteld geliek bint an het eerste cijfer.
Zo is het getal 642 beveurbeeld mooi, umdat 6 geliek is an 4 + 2.
Maor 123 is niet mooi, umdat 1 niet geliek is an 2 + 3.
Hoeveul getallen van drie cijfers bent mooi?
Let op:
een getal van drie cijfers mag nooit met het cijfer 0 begunnen.
2. In een kamer zit negen personen. Hun gemiddelde leeftied is
viefentwintig jaor.
In een aandere kamer zit elf personen, met een gemiddelde
leeftied van 45 jaor.
Alle personen komt nou in ien zaal bij mekaor.
Wat is de gemiddelde leeftied van de totale groep?
Stuur de oplössing binnen een week naor
brandsma.daman@gmail.com.
Je kunt weer een mooie pries winnen.

De oetslag van de puzzel van augustus was SCHOEN.
De winnaars van een boek, beschikbaor steld deur het Huus van de
Taol, waren:
1. Familie Schipper, Westerbork.
2. Mieke Doornenkamp, Pijnacker.

Wisseling van de wacht
Wisseling van de wacht bij Huus van de Taol in Beilen. Directeur Jan Germs is opgevolgd door Renate Snoeijing uit Emmen.
Streektaalorganisatie het Huus van de Taol heeft sinds 2 september
een nieuwe directeur. De 43-jarige Renate Snoeijing uit Emmen is
de opvolger van Jan Germs. Snoeijing heeft hiervoor gewerkt als
sales en marketing manager bij de Martini Hotel Group in Groningen. Hiermee krijgt het Huus van de Taol een directeur die gepokt en
gemazeld is in de zakelijke wereld.
Renate Snoeijing is opgegroeid in het jongste dorp van Drenthe:
Witteveen. Haar overgrootouders waren in 1926 de eerste inwoners.
Na haar middelbare school en een verblijf van een jaar in Frankrijk
is ze gaan studeren in Breda. Tegenwoordig woont ze al weer ruim
10 jaar in Drenthe.
Jan Germs blijft nog een jaar in dienst bij het Huus van de Taol. Hij
zal de nieuwe directeur en de nieuwe streektaalfunctionaris, Arja
Olthof, introduceren en begeleiden in de Drentse culturele wereld.

Ledenpas
Alle leden van de Vrienden van RTV Drenthe krijgen bij de volgende
bedrijven korting. Altijd en alleen maar op vertoon van de ledenpas.
Let op: soms krijgt alleen de pashouder korting en soms geldt de
korting voor meerdere personen.
Stichting Museum Ergens in Nederland 1939-1945
Weerdingerhaag 8, 7815 LZ Emmen
www.ergensinnederland1939-1945.nl
▪ Met ledenpas € 2,00 entree
Stedelijk Museum Coevorden
Haven 4, 7741 JV Coevorden
www.museumcoevorden.nl
▪ Per ledenkaart een entreekaartje van € 2,50 voor 1 persoon (normaal volwassenen € 6, of € 5 voor 65+)
Niet in combinatie met andere kortingen
Kabouterland
Zuiderhoofdstraat 11, 7875 BW Exloo
www.kabouterland.nl
▪ Normaal € 8,50; met pas € 1,- p.p. korting voor max. 4 pers.
Hunebedcentrum
Bronnigerstraat 12, 9531 TG Borger
www.hunbedcentrum.eu
▪ Normaal: € 12.50 (volwassenen), met korting: € 10,-

Wonderwereld
Ruiten A Kanaal Noord 1, 9561 TE Ter Apel
www.wonderwereld.nl
▪ Normaal € 8,50; met pas € 1,- p.p. korting voor max. 4 pers.
Internationaal Klompenmuseum
Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde
www.klompenmuseum.nl
▪ € 1,- korting p.p. (maximaal 2 personen)
Openluchtmuseum Ellert en Brammert
Tramstraat 73, 7848 BJ Schoonoord
brammert.nl
▪ € 1,- korting p.p. (maximaal 2 personen)

www.ellerten-

Gevangenismuseum
Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen
www.gevangenismuseum.nl
▪ € 1,- korting p.p. (maximaal 2 personen)
Industrieel Smalspoor Museum
Griendtsveenstraat 140, 7887 TK Erica
www.smalspoorcentrum.nl
▪ € 1,- korting op de entreeprijs (maximaal 2 personen)

Ledenpas (vervolg)
Drouwenerzand Attractiepark
Gasselterstraat 7, 9533 PC Drouwen
www.drouwenerzand.nl
▪ € 1,- korting p.p. (maximaal 4 personen)
Niet in combinatie met andere kortingen
Beelden in Gees
Schaapveensweg 16, 7863 TE Gees
www.beeldeningees.nl
▪ € 2,- korting (maximaal 2 personen)
Kamp Westerbork
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen
www.kampwesterbork.nl
▪ Op vertoon van de ledenpas een kopje koffie of thee gratis
C + B museum
Voorstreek 4, 9444 PE Grolloo
www.cubymuseumgrolloo.nl
▪ Op vertoon van uw pas betaalt u € 5,- i.p.v. € 7,50
Kinderwereld Speelgoedmuseum
Brink 31, 9301 JK Roden
www.museumkinderwereld.nl
▪ Een kop koffie gratis + € 0,50 korting op de entreeprijs
Museumboerderij De Karstenhoeve
Dokter Larijweg 21, 7961 NL Ruinerwold
www.karstenhoeve.nl
▪ Op vertoon van uw ledenkaart een kop koffie of thee gratis

Molenmuseum De Wachter
Havenstraat 36, 9471 AM Zuidlaren
www.dewachter.nl
▪ € 1,- korting voor volwassenen op vertoon van de pas
Huus van de Taol
Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen
www.huusvandetaol.nl
▪ Korting op een boek dat in Vriendenpraot wordt aangeboden
Het Veenpark
Berkenrode 4, 7884 TR Barger-Compascuum
www.veenpark.nl
▪ In plaats van € 14,50 of € 15,50 betaalt u slechts € 12,50
Niet in combinatie met andere kortingen
Museum De Wemme
Burgemeester Tonckensstraat 49, 7921 KB Zuidwolde
www.dewemme.nl
▪ toegang museum en koffie/thee met koek:
in plaats van € 5,50 voor € 4,50

