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Van de veurzitter
Beste vrienden van oenze umroep, er komp weer een beetie locht
in oenze bewegings vrijheid. Zo te zien hebbe wej het argste e had.
Ik hope daj er goed deur e komen bint.
As bestuur binne wej ook weer bej mekaer e west. De jaorvergaedering wordt eerst uut e steld. Dat word oktober. Gezien oenze
statuten mag dat en wej deinkt dat er dan nog meer rumte is.
Wej deinkt er an um wat bezunders te doen in het bej programma
nao de vormele stokken. Kiek goed in het volgende nummer Ie wilt
het niet missen deinke wej.
Wej durft nog niet alles te doon wat wej wel wilt. Maor wej deinkt de
fietstocht wel te kunnen hollen. En wel op zaoterdag 11 september.
Wej bint an de gaank um Vriendenpraot inholdeluk wat te veraanderen. Ook wille wej meer over oenze umroep in Vriendenpraot an
oe vertellen. Alles kan niet in ien keer maor wej bint er mit gaanks.
Allemaol veule gezondheid toe e weinst ut Leggel. Groeten,

Roelof Koops
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Jaarvergadering 2021
Beste leden,
Toen we als bestuur hadden besloten om de jaarvergadering 2020
via Vriendenpraot te organiseren, dachten we dat het in 2021 toch
wel weer gewoon moest kunnen om bij elkaar te komen. We weten
inmiddels allemaal dat dit niet zo is.
In onze bestuursvergadering van 11 mei jongstleden hebben we
besproken hoe we het dit jaar nu moesten regelen. Trouwens ja, we
durfden na acht maanden weer vergaderen. Bij de voorzitter thuis,
in een grote ruimte en met vier personen.
We hebben besloten om te proberen de jaarvergadering een half
jaar uit te stellen, dit kan conform de Statuten. Als datum hebben
we 27 oktober geprikt (mits de coronaregels het toelaten natuurlijk,
maar het lijkt er nu op dat het wel kan). In de Vriendenpraot van
september zullen we u nader informeren over de locatie, de invulling van de avond en hoe je moet aanmelden.
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Vriendenfietstocht
De jaarlijkse fietstocht van de ‘Vrienden van RTV Drenthe’ is gepland op zaterdag 11 september 2021 vanuit Gasselte.
Wij gaan er van uit dat de corona maatregelen dan zodanig zijn
versoepeld, dat dit is toegestaan.
Dit jaar een fietstocht van ongeveer 40 kilometer, uitgezet door het
prachtig gebied over de Hondsrug en de Staatsbossen in de omgeving van Gasselte, Borger en Gieten.
▪

Startplaats:
Restaurant ’t Maotie, Kerkstraat 2c,
9462 PC in Gasselte
(0599) 56 47 46

▪

Datum: 11 september 2021

▪

Inschrijving: vanaf 10.00 uur

▪

Start: vanaf 10.30 uur, tot maximaal 11.30 uur

▪

Kosten:
− voor leden; € 7.50, op vertoon van een geldige ledenpas,
inclusief een kop koffie met cake
− Niet leden; € 9.00, inclusief een kop koffie met cake

▪

Eten:
Na afloop van de fietstocht, is er gelegenheid om deel te nemen
aan een buffet, kosten hiervoor zijn € 20.00.

Puzzel
Hoe goed ken ie de Drentse taol? Wat is een:
1. Hakkenbieter: a. schuine plank aan een deur
b. kleine kortharige hond
2. Baggel:
a. opgedroogde modder
b. voerkant hard turfje
3. Post:
a. een dikke plank
b. haak in de muur voor ophangen van kleren
4. Spillegien:
a. een mager persoon
b. een boerenbedrijfje
5. Teutlapper:
a. babbelaar
b. stofdoek voor theeservies
6. Viefkop:
a. hoge hoed
b. soort spijker
7. Beslag:
a. hoefijzers van een paard
b. roerend goed van een boer
8. Handzem:
a. handschoen waar de vingers uitsteken
b. vlot, gezwind
9. Onliek:
a. geen gelijk krijgen
b. oneffen
10. Pakkiesdrager: a. postbode
b. lastdrager van een fiets
11. Hapschötel:
a. etenspan waaruit gezamenlijk wordt gegeten
b. venijnige gebekte vrouw
12. Krooi:
a. kruiwagen
b. oude pijp
13. Lieder:
a. een ziek iemand
b. een ellendeling
Stuur de oplössing naor brandsma.daman@gmail.com, of ’n kaortie
naor Annie Brandsma, Vledders 3, 7932 PT, Echten. Succes!

Oplössing puzzel april 2021
Antwoorden op de vraogen over Drenten en hun gezegden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bramen
Egel of een vinnige vrouw
Burenhulp
Gereedschap
Ragebol
Overleggen
Broekzak, kleine jongen, sufferd, druiloor
Vaatdoek
Verbijsterd
Zuinig persoon
Zinnig, Bert Rossing
4 sterren
Rolde
In verwachting,
kreg een poppie
Flink stuk in de
kraag, is dronken
Is kaal
Bliksem, een
dondersteen
Beilen
Predikant
Harm Werners
Hans Heyting

D’r was flink ‘epuzzeld want er
kwamen een groot aantal oplössings binnen.
De winnaars hebt hun pries ontvangen.

Oerkenblatties
An de boswal, langs het pattien,
gruijt het kleine oerkenblattien,
hoewel eeuwen bint vergaone,
of ’t er altied hef estaone.
De blauwe bloempies an het staaltien,
verteld een oerold volksverhaaltie;
onopvallend tussen ’t grös,
döt ’t zien kleine hartien lös.
In het nederige blad,
hef het altied krachten had,
want ze trökken alle zeer,
zéé men vrogger, uut een zweer.
In het olde Dréénse laand,
heurt de oerkenblatties plaant,
umdat ’t onbewust verwoordt,
oenze eigen Dréénse aord.

Gré Seidel - Broekhuizen

