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Van de veurzitter
Beste vrienden van oenze umroep.
Nao wat gezondheidsproblemen bin’k er weer bij. Zo het er now
uutziet kriege wij ook weer meer zicht op een normaler leven.
Het bestuur is alweer drok in de weer um het ien en aander te regelen, 19 meert bij Meursing in Westerbörk hebbe wij zo aj al weet
Mannenkoor uut Vries en De Stroomdalkapel. Het belooft een hiele
mooie middag te worden. Iederiene mag kommen, wel even anmelden en vol is vol.
Dan hebbe wij 11 mei oenze jaorvergaedering in het gebouw van
de umroep. Ie heurt er nog meer van. Wel kan ik alvaste zeggen
dat wij 2 aspirant bestuursleden er bij evunden hebt.
Ook binne wij bezig mit de fietstocht op 27 augustus.
Veur 12 november de geplande ledenaovend is de invulling nog
niet rond. Aj ideeën hebt geef die deur, wij heurt ze graeg.
De veurige Vriendenpraot was in december 2021. Wat al lange leden: ik hope daj allemaole goed de jaorwisseling mit emeuken hebt
en vol goeie moed de zomer tegemoet gaot. Laot der wat van maeken.
Blief in de weer, en koomt naor oenze activiteiten.
Groeten uut Leggel.
Veul gezondheid en tot ziens.

Roelof Koops

Ledenpassies
Oenze ledenpassies bint geldig tot 1 mei 2022 en dus moet wij
weer neije passies laoten drukken.
In de bestuursvergadering van 7 febrewaori heb wij bespreuken of
en waorum wij eigenlijk de passies iedere keer moet vervangen.
Het kost wal weer veul geld en het is een beheurlijke klus. Wij hebt
der lang over praot met mekaar en alle veur en nadelen op een rijgie zet as wij er gewoon gien einddatum opzet.
Oeteindelijk heb wij besleuten um dat maor te doen. Dus de passies bint gewoon geldig zolang a’j lid bent van de vereniging Vrienden van RTV Drenthe. Je kunt er met naor alle evenementen die wij
organiseert en je kunt er met körting naar verschillende bedrieven
in Drenthe. Welke bedrieven dat bint kuj lezen in Vriendenpraot. De
neije passies verstuurt wij in april en in dezölfde envelop krieg je
dan ok de uitneudiging veur de Ledenvergadering op 11 mei.

Het bestuur

Activiteiten 2022
▪
▪
▪
▪

19 maart
11 mei
27 augustus
12 november

Noteer de data maar …

muziekmiddag
jaarvergadering
fietstocht
ledenavond
onder voorbehoud!

Contributie 2022-2023
Beste leden,
Per 1 mei gaot wij weer de contributie innen.
Bij de mensen die oes een machtiging geven hebt, zodat wij de
contributie automatisch innen kunt, wordt het bedrag van € 7,00 op
1 mei ofschreven.
De leden die graag zölf de betaling regelen wilt, kriegt begun april
een brief met het verzeuk um veur 1 mei de contributie over te maken. Dat is € 7,00 en € 1,00 an administratiekosten.
In het ofgelopen verenigingsjaor bint wij wal inteerd op oenze financiën, want der gebeurt natuurlijk niet zoveul in dizze coronatied en
de onkosten die wij elk jaor maakt as vereniging gaot wal gewoon
deur natuurlijk. Gelukkig hebt wij nog wal een goeie financiële buffer.
Ik hoop dat jullie allemaol op tied de contributie overmaakt.
Alvast bedankt allemaol veur de metwarking.

Henny van der Veen
Penningmeester en ledenadministratie

Zoas ok in aandere jaoren is de meertmaond de streektaolmaond.
Ok Taal an Taofel döt hier an met. En dus kuj op twee zundagen
naor streektaolschrievers lustern. Ok is der muziek en in de pauze
warm eten. Streektaolorganisatie Huus van de Taol stiet garant
veur een schier begun van de zundag.
Zundag 20 meert is Taal an Taofel in Restaurant-Zalencentrum
Wielens in Noord-Slien. Het publiek kan dan lustern naor gedichten
van Janet Baron Lopers. Jan Germs komp met verhalen en de muziek is van Geert Jan Barder. Risserveren kan via e-mail:
reina.zwiers@planet.nl.
Op zundag 27 meert is Taal an Taofel in Grand Café De Brink in
Dwingel. Het publiek kan lustern naor gedichten van Eddy Zinnemers en verhaolen van Herman Sandman. De muziek is van John
en Nienke Havinga. Risserveren kan niet meer. Ze zit vol. Bij verhindering wal graag ofmelden, zodat de wachtliest anspreuken kan
worden. Dat kan bij ans.klok@ziggo.nl of j.oosting01@home.nl.
Taal an Taofel begunt um 11.00 uur
en stopt um 14.00 uur. De entree
is € 20,00. Daor kriej dan koffie/thee
en een warme maoltied veur.

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 rekeningnummer 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 : Ingrid Matien
Sinds augustus 2021 werk ik als
marketingmedewerker bij RTV
Drenthe. Na ruim 20 jaar met veel
passie en plezier in de modebranche te hebben gewerkt werd het
tijd voor een nieuwe uitdaging.
Het sollicitatiegesprek was onvergetelijk, want dat vond plaats op
mijn verjaardag. En wie jarig is
trakteert, dus nam ik de lekkerste
gebakjes van de beste bakker in
Assen mee. Later op de dag
kreeg ik een telefoontje, ik was
aangenomen: dat was het allermooiste verjaardagscadeau!
Mijn dag bij RTV Drenthe begint met het checken van de mail en
bijpraten met mijn collega’s. We werken in een klein hecht team van
zes mensen, waarvan de meeste parttime. De lijnen zijn heel kort,
dat werkt heel prettig. Mijn collega's zijn oprecht en dat zorgt ervoor
dat ik mij thuis voel binnen dit team.
Werken bij RTV Drenthe is iedere dag een feestje. Als marketingmedewerker zoek ik, samen met mijn collega’s, naar mogelijkheden
om het merk RTV Drenthe te promoten en creatieve manieren om
samen te werken met bedrijven en organisaties in Drenthe. Zo zijn
we nu heel druk met een grote publieksactie, het Bevrijdingsfestival
en gaan we groots uitpakken met TT. De veelzijdigheid en de hectiek van de functie spreekt mij enorm aan en zorgen ervoor dat ik
elke dag met veel plezier naar mijn werk ga.

RTV Drenthe
Kijk- en luistertips
12 en 13 maart: Ronde van Drenthe
16 maart: de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen
Vanaf 28 maart: een nieuwe serie van LOOS
Op 2 juli: het Drèents Liedtiesfestival
Ieder zondag: Pollings Passie van 10.00 tot 12.00 uur en Drenthe
Toen van 12.00 tot 14.00 uur
Kijk ook elke laatste zaterdag van de maand naar De Staat van
Drenthe, discussieprogramma over een actueel onderwerp.
Zie www.rtvdrenthe.nl voor meer informatie.

Puzzel
A’j onderstaonde woorden vertaolt in ’t Nederlands en de eerste
letters un beetie husselt, komt er een woord uut dat past in dit
jaorgetiede.
Eerpel
Schaop
Ekkel
Stikkelvark’n
Tieloos
Roebieten
Iederene
Ente
Eek
Babbelegoegies Stuur de oplössing naor brandsma.daman@gmail.com, of ’n kaortie
naor Annie Brandsma, Vledders 3, 7932 PT Echten.
Succes.

Oplössing puzzel
december 2021
De oplössing van de veurige
puzzel was: “Hoera ijsvrij”.
Uut de veule goeie oplössings bint 2 winnaars
verrast mit un pries.

Storm, snij of regen
nakende wiefies kunt ertegen!

Vrienden RTV Drenthe
▪
▪
▪
▪

Website:
www.vriendenrtvdrenthe.nl
Facebook:
www.facebook.com/vriendenvanrtvdrenthe
Rekeningnummer: NL77RABO0124493998
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Vriendenpraot
▪
▪
▪

Redactie:
Lay out:
Drukwerk:

Annie Brandsma
Bertran Oosting
Drukkerij J&J, Havelte

