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Van de veurzitter 

 
 

Beste vrienden van oenze umroep, 

 

Zo begunt oeze veurzitter altied zien veurwoord in de Vrienden-

praot. Maor helaas is Roelof nog niet weer klaor. Hij is gelukkig wal 

thuus, maor hij möt nog zes weken kalm an doen. En dat past na-

tuurlijk hielemaol niet bij hum. Wij wenst oeze veurzitter Van Harte 

Beterschap. 

 

Ja en dan komt het veurwoord dizze keer van de plaotsvervangen-

de veurzitter, ok penningmeester. En die penningmeester schref 

miestal over geld. Nou dizze keer dan ok maor.  

 

Wij hebt op 27 oktober de jaorvergadering had en de penningmees-

ter is bliede dat de winst- en verlies rekening en de begroting deur 

de leden weer zunder problemen goedkeurd bint. Daor kun wij dan 

weer met verder. 

De oetleg over het reilen en zeilen bij de umroep weur verteld deur 

Dink Binnendijk en Martin van der Veen. Ze hadden veur ons alle-

maol een mooie nije RTV Drenthe pet metnummen. En die pet pas-

te oes allemaol. 

De jaorvergadering was niet zo goed bezucht as wij hoopt hadden, 

maor misschien vindt veul mensen het ok nog wal te spannend um 

naor zo’n bijienkomst te gaon. Het was wal hiel gezellig met het 

geweldige optreden van Harm en Roelof.  

 

Het wordt weer een spannende tied. Komt wij nog weer in een 

lockdown, of op zien Drents ‘wordt wij nog weer opsleuten met me-

kaar’? Wij weet het niet, het zöt er in ieder geval niet al te best oet. 

As ik dit schrief zit wij weer met spanning te wachten op de volgen-

de persconferentie, wat zal dat weer veur coronaregels brengen.  



 

 

Van de veurzitter 

 
 

Wij muchten trouwens weer vergaderen in het gebouw van RTV 

Drenthe en dat was wal hiel fijn. 

 

Wij vindt het as bestuur ok wal arg moeilijk um een programma  

te maken veur het volgende jaor. Maor wij bint toch vol goeie moed 

en dat kuj verderop in de Vriendenpraot lezen, bij de activiteiten 

daotums veur 2022. 

 

De volgende Vriendenpraot komt pas in meert 2022. Wij wenst  

jullie dan ok allemaol Veul Heil en Zegen veur het nije jaor.  

En veural veul gezondheid toe. 

 

Henny van der Veen  

 

 

 

Activiteiten 2022 

 
▪ 19 maart   muziekmiddag 

▪ 11 mei    jaarvergadering 

▪ 27 augustus  fietstocht 

▪ 12 november  ledenavond 

  

Noteer de data maar … onder voorbehoud! 



 

 

Verslag Vriendenfietsdag 

 

 

Zaterdag 11 september vond de jaarlijkse fietsdag van de vrienden 

plaats vanuit Gasselte vanaf Restaurant ‘t Maotie. 

 

Vanaf de prachtige landschapscamping Sparrenhof in Gasselte 

gingen we richting de startlocatie waar het al aardig druk was, velen 

hadden de weg gevonden naar Gasselte. Nadat ieder zich had in-

geschreven en de voorzitter het startsein had gegeven vertrokken 

voetstoots de 89 deelnemers op weg richting Borger. 

 

De eerste vraag ging over de voormalige manege van Gasselte, de 

Hoefslag. Vervolgens langs de randen van het veen en het zand en 

uitzicht op de heide van Drouwenerzand bereikten wij Bronneger, 

hier een vraag over de bekende dichter uit die plaats. Het antwoord 

was dat Gerard Nijenhuis dominee was geweest. 

 

Langs het hunebedcentrum, waar veel deelnemers even afstapten 

om te kijken, gingen we verder via de Koesteeg richting Rolde. Via 

een van de vele fietspaden bereikten wij het ‘Buitencentrum Boom-

kroonpad’ waar onze kennis over oudheden werd getest. Het bleek 

achteraf een in de tweede wereldoorlog omgebouwde olielamp te 

zijn, er was een carbidlamp van gemaakt. 

 

Na het nuttigen van een broodje verder de bossen in. De bossen in 

dat gebied zijn indrukwekkend, veel kleuren, verschillende loof- en 

dennenbomen. Veel paddenstoelen en heel veel Bobbeltjesmos. 

Daarna via Eexterhalte naar Eext waar we terecht kwamen bij mu-

seum De Kluis. Hier ook weer twee vragen, de oorspronkelijke 

naam van de kluis en een voorwerp van lang geleden. De eerste 

was niet zo moeilijk ‘diepvrieskluis’. Het onderwerp raden was moei-

lijker, het bleek een oud schietmasker te zijn. 



 

 

Verslag Vriendenfietsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Eext richting Gieten door een gebied waarvan je niet de idee 

had dat het een positieve uitstraling zou hebben, onterecht achter-

af. Het was fantastisch doordat alle kleuren zich vermengden met 

de bewegingen van de N34. Langs de N34 en onder de N33 door 

naar Gieten. Langs de randen van het veen en zand naar Bonnen. 

Zeer attent van de heer J. Venema, de uitzetter van deze fietstocht, 

de deelnemers uitdrukkelijk te wijzen op dit wijdse uitzicht. 

 

Na Bonnen richting Gasselte langs het voormalige spoorlijn Assen-

Stadskanaal. De gerestaureerde spoorwegbrug Ravijnzicht is een 

prachtig monument uit deze spoor-periode. Velen hebben het niet  



 

 

Verslag Vriendenfietsdag (vervolg) 

 

 

opgemerkt en zijn doorgefietst. De opmerking was terecht, het was 

de moeite waard om deze even te bekijken. Het zou goed zijn als 

de beheerder/eigenaar een informatiebord langs het fietspad zou 

plaatsen. 

 

Over deze spoorlijn waren ook nog twee vragen, tussen welke twee 

plaatsen liep dit spoorlijn en welke plaatsen deed de trein aan. Om-

dat er geen directe informatie aanwezig was, zal er op een andere 

manier de antwoorden zijn gevonden. De trein reed tussen Stads-

kanaal en Assen, de stations die werden aangedaan waren, Rolde-

Anderen-Eext-Gieten-Gasselte-Gasselternijveen. 

 

Na de spoorwegbrug verder richting Gasselte waar we bij aankomst 

nog eens twee vragen en een gok moesten wagen over het aantal 

knikkers in een potje. De vragen waren niet zo moeilijk, het ging om 

het beeld Wemeltje Kruit en dat ze koopvrouw was geweest. Het 

aantal knikkers was natuurlijk een echte gok, het aantal was 182.  

 

We waren rond 16.00 uur terug op de startlocatie waarna het begon 

te regenen. Ook was het tijd voor de prijsuitreiking: de prijzen  

werden gewonnen door 1. Mevr. L. Brinkman, 2. Dhr. L. Brinkman, 

3. Mevr. A. van Gijssel. Het juiste aantal knikkers werd geraden 

door dhr. F. Norg uit Hoogeveen.  

Na de prijsuitreiking was er een voortreffelijk buffet voor diegene die 

zich hiervoor hadden opgegeven. 

 

Het bestuur en de vrijwilligers hebben er een mooie en leerzame 

dag van gemaakt. Bedankt!  

 

Gerrit Kroon, Paterswolde 



 

 

Muziekmiddag, 19 maart 2022 

 
 

Muziekmiddag op 19 maart 2022 bij Zalencentrum Meursinge, 

Hoofstraat 48, 9431 AE in Westerbork voor de Vrienden van 

RTV Drenthe en andere belangstellenden. 

 

▪ Aanvang:  13.30 uur 

▪ Zaal open:  om 13.00 uur. 

▪ Entreeprijs: voor leden van Vrienden van RTV Drenthe € 8,-  

voor niet leden € 12,- 

De entreeprijs is inclusief een kopje koffie en een plakje cake. 

 

U kunt zich aanmelden door het bedrag over te maken op reke-

ningnummer NL77 RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden Omroep 

Drenthe onder vermelding van ‘Muziekmiddag 19 maart 2022’, 

Stroomdalkapel, Mannenkoor. 

 

Deze middag wordt u getrakteerd op Volksmuziek uit Tsjechië en 

Tirol door De Stroomdalkapel. En populaire liedjes uit Nederland en 

Duitsland door het Mannenkoor uit Vries. 

 

De Stroomdalkapel, gaat gekleed in originele Oostenrijkse kleding,  

de muzikanten zijn gespecialiseerd in echte stemmingsmuziek met 

directe invloeden uit Tsjechië en Oostenrijk.                                                                             

 

Het Mannenkoor uit Vries bestaat uit 29 zangers en zingen, naast 

regionale liedjes in het Drents en Gronings, van onder andere Ede 

Staal en Daniel Lohues, maar ook van populaire operette en opera 

liedjes. 

 

Bij de ingang wordt het bewijs van toegang verstrekt. 



 

 

Even voorstellen : 

 

 

Sinds 6 september presenteer ik op Radio Drenthe van maandag 

tot en met vrijdag de ochtenduitzending tussen 6 en 9 uur. Dat be-

tekent lekker vroeg opstaan!  

 

Elke dag gaat de wekker rond kwart voor vier. De dag begint met-

een met het checken van het nieuws in Drenthe, maar ook het lan-

delijke nieuws en het nieuws in de rest van de wereld. Vervolgens 

ren ik even onder de douche door en vertrek ik naar Assen. Daar 

gaat de voorbereiding voor de uitzending verder. Inlezen voor de 

interviews, waar gaan we het over hebben in ‘Even Bijpraten’ om 

06.10 uur en wat wordt de stelling in ‘Wat vind jij’. Die stelling pro-

beren we altijd zo prikkelend mogelijk te maken zodat mensen ook 

reageren. Na de uitzending zit het er eerst weer op, maar aan het 

einde van de middag begin ik alweer met de redactie mee te zoe-

ken naar geschikte onderwerpen voor de volgende ochtend. 

 

Voor het presenteren van de ochtenduitzending moet je wel je pri-

véleven omgooien, want om half 9 ’s avonds is het alweer bedtijd. 

Door dat ritme sta ik ook op zaterdag regelmatig al om vier uur 

naast mijn bed. In mijn vrije tijd sport ik veel, vooral fitness en hard-

lopen. 

 

Ik werk inmiddels drie jaar voor RTV Drenthe. Eerst als inval-

presentator en verslaggever Economie en nu dus als presentator in 

de ochtend. Daarnaast presenteer ik ook af en toe programma’s bij 

andere omroepen zoals BNR Nieuwsradio. Ik maak ook podcasts in 

opdracht van bedrijven en organisaties en ook presenteer ik de In-

donesië podcast. Ik werk al ruim 20 jaar regelmatig in Indonesië en 

heb in totaal vier jaar als correspondent in Jakarta gewerkt, onder 

meer voor Trouw en RTL Nieuws.  



 

 

Edwin Mooibroek 

 

 

 
Edwin Mooibroek in de studio. Foto: Rego Meyer. 

 
 

Helaas ben ik nu door de coronacrisis al anderhalf jaar niet in Indo-

nesië geweest, maar ik hoop dat het binnenkort weer kan.  

 

Het is heerlijk om de ochtend te presenteren bij RTV Drenthe. Nog 

altijd is het voor veel mensen belangrijk om in de ochtend op de 

radio even bijgepraat te worden over het nieuws dat ze hebben 

gemist terwijl ze lagen te slapen. Natuurlijk vooral het nieuws uit 

Drenthe, maar je hoort bij ons ook het belangrijkste landelijke 

nieuws en het nieuws uit de rest van de wereld, zodat je om 9 uur 

helemaal bijgepraat bent.    



 

 

Puzzel 

 

 

  



 

 

Oplössing puzzel juli 2021 

 

 

Weg te strepen woorden: 

 

CHOCOLADEMELK 

ERWTENSOEP 

HANDSCHOENEN 

IJS 

IJSBAAN 

KOUD 

KRUIK 

LANGLAUFEN 

MUTS 

OORWARMERS 

SCHAATSEN 

SJAAL 

SKIEEN 

SLEE 

SNEEUW 

SNEEUWBAL 

SNEEUWPOP 

SNEEUWVLOK 

VORST 

WINTER 

WINTERJAS 

WINTERPRET 

WINTERSLAAP 

WIT

 

Stuur de oplössing naor brandsma.daman@gmail.com, of ’n kaortie 

naor Annie Brandsma, Vledders 3, 7932 PT, Echten. Succes! 

 

 

Oplössing puzzel september 2021 

1. Barger Compascuüm 

2. Buinerveen 

3. Eelde 

4. Ekehaar 

5. Gasselternijeveen 

6. Geeuwenbrug 

7. Hoogersmilde 

8. Klijndijk 

9. Nieuw-Buinen 

10. Odoorn 

11. Peize 

12. Sandebuur 

13. Valthe 

14. Westerbork 

15. Wilhelminaoord

 

De winnaars hebt hun pries ontvangen. 



 

 

Kerstprogrammering RTV Drenthe  

 

 

Onder voorbehoud,  

zie voor de actuele programmering: www.rtvdrenthe.nl 

  

24 december 

▪ Kerstconcert Vocaal Ensemble Magnificat Emmen met orkest 

 

25 december 

▪ TV documentaire ‘De Engel van Hoogeveen’ 

▪ Kerstconcert Noord Nederland Orkest 

 

26 december 

▪ Kerstconcert Bouke 

 

31 december 

▪ Muscial 'So many Roads' - Harry Muskee. 

 

 

 En luister van 25 t/m 31  

december naar de Drentse 

1000 op Radio Drenthe 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


