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Van de veurzitter
Beste allemaole,
Ik zee de veurige keer daw het argste e had hadden. Maor wej bint
er nog lange neet of. Toch probere wej de draod weer op te pakken.
Weleswaor mit wat extra maotregelen. Dus lees goed de uutnudiging. As ik dit schrieve is de fietstocht al e west.
Alhoewel dizze zomer nog al wisselend beleefd word zal een buigie
oens niks maeken, wej bint niet van suker.
Wej zet alles op alles um de jaorvergaedering op een antrekkeleke
meniere te holden. Mit een biezunder bijprogramma. Maor deink er
umme het duurt nog twee maonden en wej weet dat regelingen zo
veraanderen kunt. Soms mag er meer, maor soms ook minder. Het
bestuur vrag oe begip daor veur.
Allemaole veule gezondheid e wèenst uut Leggel en ik hope da’k
veule van oe ies weer zie.

Roelof Koops
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Uitnodiging Ledenvergadering
Het bestuur van de Vrienden van RTV Drenthe nodigt u uit voor de
jaarlijkse Ledenvergadering op woensdag 27 oktober 2021.
▪ Locatie: Zalencentrum Meursinge Westerbork
▪ Aanvang: 19.30 uur
Agenda
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen van de ledenvergadering 2020. Omdat het in verband
met Covid 19 niet mogelijk was om bij elkaar te komen voor de
Jaarlijkse Ledenvergadering, hebben we de jaarstukken gepubliceerd in Vriendenpraot. Er zijn geen op- of aanmerkingen binnengekomen bij het bestuur op hetgeen we in de Vriendenpraot
van augustus 2020 hebben gepubliceerd.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren
G. Kroon en Jt. Oosting, reservelid is mevr. H. Blomsma.
7. Verkiezing nieuw lid kascommissie. De heer Kroon is aftredend.
De kascommissie bestaat in 2022 uit dhr. Oosting en mevr.
Blomsma. We zoeken dus een reservelid.
8. Begroting 2021-2022.
9. Ontwikkelingen van de Omroep door Dink Binnendijk Directeur/
Hoofdredacteur RTV Drenthe
10. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn dhr. R.
Koops, mevr. A. Brandsma-Daman en dhr. J. Venema. Er is nog
steeds een vacature, kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
11. Rondvraag
12. Sluiting

27 oktober 2021
Na een korte pauze is er een optreden van Harm en Roelof.

COVID MAATREGELEN
Conform de huidige geldende regels mogen er 75 mensen in de
zaal, waarbij we dan niet hoeven te controleren op vaccinatiebewijzen, maar wel de 1,5 meter moeten handhaven. Laten we meer
mensen toe dan moeten we de vaccinatiebewijzen controleren. Dat
lijkt ons als bestuur een onmogelijke taak. Daarom hebben wij er
voor gekozen om maar 75 mensen toe te laten. Dat is natuurlijk wel
vervelend, maar wel werkbaar en veilig voor ons allemaal.
Omdat de huidige Covid maatregelen wel regelmatig wijzigen, kunnen we nu natuurlijk niet inschatten hoe de situatie op 27 oktober
zal zijn. Wij vragen u daarom de nieuwsberichten ook zelf goed in
de gaten te houden. Wij zullen u bij wijzigingen via RTV Drenthe en
onze website op de hoogte houden.
Omdat er een beperking geldt voor het aantal mensen dat in een
ruimte mag samenkomen, is opgave vooraf noodzakelijk wanneer u
van plan bent om naar de vergadering te komen. Toegang alleen
voor leden en op vertoon van uw ledenpasje.
Als bestuur vertrouwen wij erop dat u zich alleen aanmeldt wanneer
u volledig gevaccineerd bent.
Aanmelden kan vanaf 1 oktober, het liefst per mail:
hennyveen48@gmail.com of telefonisch: 06 – 54 33 01 99.
Uiteraard is de toegang gratis.

Het bestuur

Jaarverslag secretaris
Er zijn in het Verenigingsjaar 2020-2021 geen bijeenkomsten en
activiteiten geweest.
De Ledenvergadering van 13 mei hebben we schriftelijk via Vriendenpraot van augustus 2020 gedaan.
Het openluchtspel in Havelte, de fietstocht op 12 september in
Gasselte en ook de Vriendenmiddag met het optreden van de
Stroomdalkapel en het mannenkoor Vries die wij op de agenda
hadden staan voor 14 november in Westerbork, zijn niet doorgegaan.
We hadden de stille hoop dat het optreden van Harm en Roelof van
14 maart nog in november 2020 zou kunnen plaatsvinden, maar
helaas de maatregelen in verband met Covid lieten dit niet toe.
Alle mensen die hun toegang al hadden betaald hebben dit teruggestort gekregen.
Het bestuur heeft in deze periode twee keer vergaderd. Op
18 juni bij de voorzitter thuis en
op 3 september bij de secretaris Jan Bruins. In deze vergadering hebben we afscheid genomen van Jan als bestuurslid,
uiteraard met bloemen en een
cadeaubon. Jan is in de jaarvergadering 2020 afgetreden, u
heeft dit kunnen lezen in Vriendenpraot van oktober 2020.

Gedicht

Toezebolten
A-j straks amit an ’t vééntien zit,
neemt dan wat toezebolten mit,
en ook wat plumen van det riet,
det an de raand van ’t diepie stiet,
want daorum heb ik nog verlet,
veur ’t maken van een dreugboeket,
‘k Heb alles klaor, ik heb zo-even
de olde bissekiste vreven,
der lig een warme glaans op ’t holt,
de keupern ketel glimt as gold….
daorum, a’j toch an ’t vééntien zit,
neemt dan wat toezebolten mit!
Uit ‘Oerkenblatties’ van

Gré S. Broekhuizen

Puzzel
Ik raaisde in mien leven al
De haalve wereld rond
Mor ’t plak da’k nooit vergeten zal
Is Gasselterboerveenschemond
Oet: Vaart mien busse
Peter van der Velde

Het zat er in het ofgelopen jaor niet altied in um wied vort te gaon
op vekaansie, daorum zuuk wij het wat dichterbij.
Daj van je eigen woonplaots de Drentse naam kent, dat is niet zo
vrömd. Maor kuj van dizze plaotsnamen de Nederlandse namen
raoden?

1.

‘t Aol Compas

9.

Bunermond

2.

’t Meras

10. Oring

3.

Eel

11. Paais

4.

Leghaor

12. Samber

5.

’t Nieveen

13. Vaalt

6.

De Gowe

14. Börk

7.

d’ Olde Smilde

15. Loeksham

8.

De Zietak

Stuur de oplössing naor brandsma.daman@gmail.com, of ’n kaortie
naor Annie Brandsma, Vledders 3, 7932 PT, Echten. Succes!

Oplössing puzzel juli 2021
Antwoorden op de vraogen ‘Hoe goed ken ie de Drentse taol?’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hakkenbieter
Baggel
Post
Spillegie
Teutlapper
Viefkop
Beslag
Handzem
Onliek
Pakkiesdrager
Hapschötel
Krooi
Lieder

-

a
b
a
b
a
a
b
b
b
b
b
a
b

schuine plank aan een deur
vierkant hard turfje
dikke plank
een boerenbedrijfje
babbelaar
hoge hoed
roerend goed van een boer
vlot, gezwind
oneffen
bagagedrager van een fiets
venijnige gebekte vrouw
kruiwagen
een ellendeling

D’r was flink ‘epuzzeld want er
kwamen een groot aantal oplössings binnen.
De winnaars hebt hun pries ontvangen.
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Nieuw op Radio Drenthe
De Drentse 1000 tussen kerst en oudejaarsdag!
Stemmen kan in de laatste week van november
Welke muziek wil jij horen in de laatste week van het jaar? Om dat
mogelijk te maken zendt Radio Drenthe jouw eigen muzikale hoogtepunt van het jaar uit met de ‘Drentse Duuzend’. Of zeg je ‘Drentse
Doezend’? Dat mag je natuurlijk zelf weten. “Wij maken er daarom
De Drentse 1000 van. Zodat elke Drent het op z’n eigen manier kan
uitspreken”, zegt eindredacteur Martin van der Veen.
Muzikale pareltjes
De Drentse 1000 is een tegenhanger van de bekende Top 2000
van NPO2. RTV Drenthe maakt er nu een eigen versie van: “De
Drentse 1000 is juist bedoeld voor de Drent die graag zijn eigen
muzikale pareltjes wil laten horen”, aldus van der Veen, “Er is ruimte voor Harm en Roelof, maar ook voor Skroetbalg of Isa Zwart.
Alles kan en mag. Dus ook alle landelijke en internationale hits. Je
kunt op alle denkbare artiesten stemmen. Het unieke is dat Drenthe
dit nu zelf mag bepalen, het zijn Drenthes mooiste duizend platen.”
De provincie in
De promotie van de Drentse 1000 start in november. “We gaan beginnen met suggesties te laten horen, zoals Vlinder van Duo Karst,
of In The Getto van Elvis Presley: bedoeld als hint. Maar er komen
ook allerlei promotie-activiteiten. We willen onder meer bekende
Drenten een lijst laten opstellen met hun favoriete muziek.” Van der
Veen is zeer te spreken over de komst van een speciale touringcar.
”Ja dat is vrij uniek, er komt een heuse RTV Drenthe-bus waarmee
we de laatste week van november de provincie in trekken om iedereen aan het stemmen te krijgen. Die bus krijgt veel bekijks!”

Nieuw op RTV Drenthe
Wie op 1?
Van der Veen gaat de lijst niet vooraf bekend maken. “We willen het
tot de laatste plaat spannend houden, maar ik heb wel een vermoeden dat ene Daniel Lohues of Harm en Roelof hoge ogen gaan
gooien. En onderschat ook Rene Karst niet met zijn megahit Adje
Voor De Sfeer. En wie zegt dat Hotel California van The Eagles niet
op 1 komt? Wie het ook wordt; de stemmer bepaalt dit natuurlijk
allemaal zelf.”
Stemweek
De stemweek is van 19 tot en met 27 november, en stemmen kan
dan op www.drentse1000.nl. Van der Veen: “We hopen toch wel op
enkele duizenden deelnemers zodat we een mooie afspiegeling
kunnen krijgen van de muzikale smaak van onze provincie. Dus
Vrienden van RTV Drenthe, stem vooral mee!”
Een week lang van 06.00 tot 18.00 uur
De Drentse 1000
wordt uitgezonden
vanaf Eerste Kerstdag tot en met Oudejaarsdag, elke dag
van 06.00 uur tot
18.00 uur.
De presentatie is in
handen van de DJ’s
Edwin Mooibroek,
Anouk Middel, Judith
Regendorp en Rene
Steenbergen.

Najaar- en winterprogrammering
De najaar- en winterprogrammering van TV Drenthe is begonnen.
Wat staat de kijker onder meer te wachten?
Op zondag
▪ Onze Club: op naar de velden voor het amateurtopvoetbal, maar
ook de lagere klassen worden zeker niet vergeten.
▪ Djammen
De Clips:
Ruben Kooren
praat je bij over
muziek met een
Drentse invloed.
Met vette clips.
Op maandag:
▪ NaEmmeren: hoe deed de plaatselijke FC het en hoe nu verder? Analist Niels Dijkhuizen, een wisselende gast en presentator René Posthuma weten het altijd beter.
▪ De Drentse Zakenlunch: gepresenteerd door de in Assen geboren actrice Anniek Pheifer. Koken en informeren, diverse Drentse bedrijven staan in de schijnwerpers.
Op dinsdag:
▪ Strunen met Vrijwilligers:
in het kader van Het Jaar
van de Vrijwilliger gaat
Harm Dijkstra op zoek
naar vrijwilligersactiviteiten in onze provincie.

TV Drenthe
Op woensdag
▪ Djammen: Robbert Oosting brengt leuke, obscure, opvallende,
talentvolle, melodramatische en/of absurdistische Drentse muzikanten en bands naar de mensen toe! En aandacht voor de muzikale agenda en het laatste muzikale nieuws.
Op donderdag
▪ Rood-Wit TV: alle nieuwtjes over FC Emmen, de Kwis van Karel
en de voorbeschouwing van trainer Dick Lukkien.
Op vrijdag:
▪ De Warming Up: portretten in de breedtesport en topsport in
Drenthe. Samenstelling en presentatie Karin Mulder.
▪ De Platen van de Burgemeester: Drentse burgermeesters vertellen Ruben Kooren over hun (verrassende) muzikale voorkeuren.
Op zaterdag
▪ Roeg: natuur en cultuur
vanuit Drenthe.
De presentatie is in de
vertrouwde handen van
Loes van der Laan, en
Robbert Oosting neemt
de zaken waar als Loes
op zwangerschapsverlof gaat.
▪ Als je nog geen genoeg van FC Emmen hebt: bijna elke zaterdag kun je een samenvatting zien van de FC uit de KeukenKampioenDivisie. En waar mogelijk in het weekend live 'een
wedstrijd van de week'.

