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Van de veurzitter
Beste vrienden van oenze umroep. Ai dit leest is er weer een jaor
veurbij. Ik wèens oe samen met mien medebestuursleden nog een
hiel gelokkig neijaor en veur al gezondheid toe.
Het lèste jaor was veur oenze vereninging een redelijk jaor. En veur
oenze omroep ook. De kiek- en luustercievers gaot gemiddeld
veuruut. Het is veur sommege meinsen nog wel even wennen.
In het neije jaor gaot
we er weer tegen an.
Iene uutschieter is in
meert. Dan komt Harm
en Roelof bij oens.
Veur de rest van het
jaor zeg ik nog niks.
Maor as er bij oe nog
ideeën bint geef ze
deur.
Oens ledental löp wat terogge. Wij kriegt er wel wat bij maor niet genog. Dus aj nog volk kent neem ze mit. Het is een goeie understeuning van oenze omroep en ze kunt de paer centen an lidmaotschop
rap weer verdienen deur mit te doen.
Nou meinsen het beste en de groeten uut Leggel

Roelof Koops

Vriendenmiddag in Westerbörk
Ik zee al tegen mien vrouw: “Wij gaot op tied naar Meursinge, want
het zal wal drok worden.” Het was ook zo. Wij hadden de jassen al
wat achteran hangen, stief op mekaor.
In de zaal geroezemoes, een gezwaai en je ziet weer een aantal
aole bekenden en famieleleden vanoet je jonge jaoren. Je kunt toch
zien da´j allemaol wat older wordt. Is het niet in´t gezicht dan wal an
de holling of het lopen. Verrassings bint er dan ok as iene bij je komt
die as je ongeveer in vieftig jaor niet zien hebt.
De middag begun dan al goed. De veurzitter opende um precies
twee uur de middag en toen stelde hij de Straotklinkers veur. Vief
mannen oet Harkstede die negen instrumenten bespeulden.

Vriendenmiddag in Westerbörk
Ze gebruukten maor ien microfoon en dat zörgde veur een goeie ofwisseling. Niet te star en veul reuring op teniel. En vanzölf gungen
ze ok zingen. Tussendeur weurden er leuke verhaolties verteld.
Naotuurlijk weurden de liedties van Ede Staal op een eigen wieze
bracht en bij veulen was dat een terugkieken in het verleden.
Ok weur het Nederlandse en het Engelse lied, zowal vocaal als instumentaal deur menigien waardeerd. In de pauze was er een verloting en um half vief weur het leste lied zungen.
Dan blief je nog weer met een aantal mensen praoten en toen wij de
jassen wolden pakken was die van mij vot. Der hung nog wal een
soortgelieke jas en die heb ik toch maor metneumen. Mien adres en
tillefoonnummer heb ik bij Meursinge achterlaoten, maor tot op heden niks van heurd. O ja, ik ben wal een pen rieker (een hiele
mooie). Maor dat hef ons de middag niet verknooid, want wij hebt
hiel arg geneuten.
Een Drèentse groet,
Jans Hilvering

Van het bestuur
Wie hef de jas van Jans per ongeluk metnummen en löp nou in
een jas die niet hielemaol zo goed past as je eigen dee?
Wil je dan wal met Jans bellen? 0599-637743

Puzzel
Dizze keer gien moeilijke puzzel. De oplössing kent iederien. De
woorden in de veerde hokkies van boven naor beneden vörmt de
oplössing. Aj vief of zes antwoorden hebt, dan weet je dat iene
woord wal al daj binnen een week op moet sturen naor:
brandsma.daman@gmail.com.
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Puzzel
De omschrievings bent in het Nederlands um misverstanden te
veurkommen. We zuukt Drèentse woorden. Miest olde woorden,
die'j niet zo vaak meer heurt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zwaar gevoerde schippersjas
verstand
rotjong
lummel, ferme klap
pinda
vouwen
geweldig

8. soezen, sluimeren, krimpen
9. keurig gekleed
10. bang maken
11. flink doorwerken
12. koppig persoon
13. inpikken

Stuur de oplössing naor brandsma.daman@gmail.com.
Succes!
De uutslag van de puzzel van november was: 36.
De winnaars waren:
▪ Mw. Smit, Dedemsvaart.
▪ Fam. Dekker, Assen.

Activiteiten 2020
▪
▪
▪
▪

13 mei 2020 – Ledenvergadering met bingo
datum nog niet bekend - Openluchtspel
12 september 2020 – Fietstocht Gasselte
14 november 2020 - Vriendenmiddag in Westerbork

In gesprek met …
Martin van der Veen is roem vieftig jaor en is al ongeveer twintig jaor
bij de umroep warkzaom. De leste tien jaor as eindredacteur. Hij is
geboren in Vries en hef daor veur een groot diel ok zien jeugd deurbracht. As kind eiste hij veul aandacht op, hoewel dat nou zeker niet
meer het geval is, volgens hum. Hij stund geern in het middelpunt,
altied met de neus veuran en altied allerlei dingen bedenken. Hij
speulde haost nooit allent, maor bedacht altied iets dat de kinderen
samen kunden doen. Daorbij was de jeugd regelmaotig in de natuur
rond Vries te vinden. Tegenwoordig is dat allemaol aans, vindt
Martin. De kinder gaot nauwelijks meer de natuur in. Hij vindt dat het
dörpsleven je vörmt tot een echte Drent.
Veur het voortgezet underwies gung hij van Vries naor Assen. Hij
gung naor de schoel veur voortgezet underwies die nou ‘Vincent van
Gogh’ heet.
“Ik heb daor de MAVO en daornao nog de HAVO daon. Ik was niet
zu'n studiebol. Ik wol nao de HAVO naor de schoel veur journalistiek
in Kampen. Men gung toen nog loten, umdat der te veul anmeldings
waren. Ik weur niet inloot en heb toen veur de PABO keuzen, maor
daor he'k maor twee week op zeten. Ik mus daor op een dag as een
kikker rondwandelen en daor wol ik niet an metdoen. Op dezölfde
dag kreeg ik bericht dat ik toch nog inloot was veur Kampen. In vier
jaor tied, op mien vierentwintig jaorige leeftied, heb ik de studie
ofrond. Der weurden toen nauwelijks journalisten vraogd en kun
daorum op dat gebied eerst gien wark vinden.”
Hij hef toen maor wark zöcht via een oetzendbureau. Zo hef hij in de
holtwereld zeten en mus van dikke bomen planken zagen. Dat was
zwaor wark. Ok hef hij een jaor in een drukkerij in Zwolle warkt en

… Martin van der Veen
hef zuch nog een
poosie met verhoezings bezigholden. Zu'n twintig
jaor leden was der
gien mèens te
vinden die bij RTV
Drenthe ‘avondredacteur’ wilde
worden.
“Gienien wilde dat
en ze vrugen mij,
maor ik was al een
paar jaor ofstudeerd
en niks meer op dat
gebied daon. Oldere
journalisten pakten
me toen bij de
haand en zo kwam
ik der weer in.
Wat ik me nog herinner oet die tied is dat der in Gasselte een man
een live-bijdrage leverde toen die met de tillefoon in de haand
overvallen weur. Ik kreeg de opname binnen en dat geluud is toen ’s
mörgens oetzönden. Tiedens de milleniumwisseling kun het maor zo
ies weden dat de computers oet zulden vallen, of in de war zulden
raken. We zaten met een paar man tiedens de jaorwisseling van
1999 naor 2000 te wachten tot zuch problemen veur zulden doen
rond middernacht. Wij maor kieken en kieken, maor der gebeurde
helemaal niks.”

In gesprek met …
Ongeveer tien jaor leden kun hij een aandere baan kriegen. Dat was
de functie van eindredacteur en dat is hij nou nog. Hij hef de
eindredactie van de ofdielings sport, varia en meziek. Er wordt
voortdurend met de mensen van die ofdielings overlegd um tot
verbeterings te kommen.
“Hier bent allemaol professionals bezig, die precies weet wat ze
doet. In hun wark moet je ze grote vrijheid geven, want dan motiveer
je ze. Mensen die creatief bent kunt ok alle kanten opvliegen. Op dat
moment moet je ze bij de les holden.”
Volgens Martin is het de opdracht van de umroep um een spil van
de samenlevening te weden. Je moet je elke keer weer ofvraogen
hoe je de mèensen nog beter kunt bereiken. Al met al is het soms
meer een puzzel die goed in mekaor mot passen. Veural met de
neie programmering van 2018 hebt ze alles weer goed op mekaor
moeten ofstemmen. As der priezen in een programma weggeven
wordt, dan moet de P.R. en de commercie der ok bij betrökken
worden.
“De lusteraors begunt steeds meer an de veraanderings te wennen.
Ok de mèensen die der eerst grote problemen met hadden, reageert
nou positiever. Ik luster veul naor de prissentatoren. Soms bent het
kleinigheden die bijsteld moet worden. Zo heur ik wal ies: 'fijn dat
jullie luisteren'. Je moet de lusteraor direct anspreken. Daorum moej
zeggen: 'fijn dat je (of u) luistert. Met jullie bedoel je de groep en dat
kan niet as je iemand persoonlijk an wilt spreken. As eindredacteur
wark je eigenlijk 24 uur per dag. Je bent ok 's nachts bereikbaar.
Veural bij het neis komt dat regelmaotig veur, want ok 's nachts giet
het neis deur.”

… Martin van der Veen
Martin woont op een mooie plek in Hooghalen en wil daor het liefst
niet vort. Het is een mooie stee met een grote toen. Daor warkt hij of
en toe in. Veural as het zwaore wark, zoas spitten, mot gebeuren.
Het bijholden en inplanten is veur zien vrouw. Ok giet hij in zien vrije
tied op zaoterdag vaak naor zien zeun kieken die in Hooghalen
voetbalt. Abel Darwinkel, die bij het Huus van de Taol warkt hef, is
daor de trainer. Zölf döt Martin niet zo veul an sport. Hij tennist elke
week een uur en dat is het. Verder holdt hij van luiern. Met een
boek, of een laptop, maor ok zunder iets, kan hij uren in een stoel in
de toen zitten. Je kunt hem echter gien vakantieganger numen.
“Mien vrouw sleept me met naor Spanje, Frankriek, of Italië. Die
regelt alles. Ik gao gewoon zunder tegenstribbeln met. De lèeste
keer gungen we met het vliegtuug naor Napels in Italië. We hadden
te maken met behoorlijke turbulentie. Ik dacht toen: 'Ik gao nooit
meer vliegen'. Het liefst gao ik met de auto, maor dan wel net veur
of nao de meute an. Ik hold namelijk ok niet van files. As we een
keer niet op vakantie gaot, is dat ok goed.”
Martin holdt van Drenthe en vindt het prachtig dat FC Emmen in de
eredivisie speult. Emmen en Drenthe hebt op dizze manier een
positieve oetstraling kregen. Hij vindt het flauwekul dat Emmen in
sommige stedentests as negatief wordt beoordield. Daor klopt volgens
hum hielemaol niks van. Hij blef een Drent en wil zoas gezegd het
liefst in Hooghalen blieven wonen, maor wil nog wal een keer een neie
oetdaging zuken. Het huuft niet iens wark bij een umroep te weden,
maor het mot wal met de auto te bereiken wezen vanoet Hooghalen.
Daor giet hij niet zomaor weg.

Wim Oosting

Optreden Harm en Roelof
Harm en Roelof treden zaterdagavond 14 maart 2020 op voor de
Vrienden van RTV Drenthe en andere belangstellenden in het
Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 2 9411PC te Beilen.
Aanvang 20.00 uur. De zaal is open om 19.00 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.
U kunt zich aanmelden door het bedrag over te maken op
rekeningnummer NL77 RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden Omroep
Drenthe onder vermelding van ‘Harm en Roelof’.
Programma: ‘Berichten oet’n aandere wereld’
Hoe vaak hoor je niet zeggen: ‘Dat is niet meer van deze tijd’ alsof
er door de tijd heel veel zaken veranderen. Maar is dat wel zo? Wat
verandert er eigenlijk? De tijd zelf, of de manier waarop wij met
zaken omgaan of er tegenaan kijken? Relativeren, zaken weer op
z’n pootjes zetten, of die pootjes juist subtiel ergens onder vandaan
zagen, op een vriendelijke, maar onderhuids toch meedogenloze
Drentse manier. Dat is typisch iets voor Harm en Roelof. Met mooie
Drentse teksten die soms ontroeren, maar vaak enorm op de
lachspieren werken, zowel bij het publiek als bij de artiesten zelf,
verzorgen Harm en Roelof een cabaretvoorstelling die in alle opzichten zo Drents is als men maar denken kan. Een voorstelling die u
als rechtgeaard liefhebber van Drentse kleinkunst zeker niet wilt
missen, en die absoluut ‘van deze tijd’ is.
Gao’w boeken!
Bij de ingang wordt het bewijs van toegang verstrekt.

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.
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.

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
Museumboerderij
De Karstenhoeve
Dokter Larijweg 21,
7961 NL Ruinerwold
www.karstenhoeve.nl
▪ Op vertoon van uw ledenkaart
een kop koffie of thee gratis
Internationaal Klompenmuseum
Wolfhorn 1a, 9761 BA Eelde
www.klompenmuseum.nl
▪ € 1,- korting p.p.
(maximaal 2 personen)
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

Ledenpas

(vervolg)

Openluchtmuseum
Ellert en Brammert
Tramstraat 73, 7848 BJ Schoonoord
www.ellertenbrammert.nl
▪ € 1,- korting p.p.
(maximaal 2 personen)
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)
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)

Hunebedcentrum
Bronnigerstraat 12, 9531 TG Borger
www.hunbedcentrum.eu
Normaal: € 12.50 (volwassenen),
met korting: € 10,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
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
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