
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIENDENPRAOT 
  December 2022 



 

 

Bestuur 
 
 
 

Voorzitter: Roelof Koops 

 Leggeloo 33 

 7991 PW Dwingeloo 

 roelofgkoops@gmail.com 

 

Secretaris Henny Bouwman-Westerhof 

  Batinge 46 

  9331 KX Norg 

  06 – 29 11 36 53 

  secretariaat@vriendenrtvdrenthe.nl  

 

Penningmeester / Henny van der Veen 

Ledenadministratie Karbeel 49 

 7811 XL Emmen  

 06 – 54 33 01 99 

 ledencontact@rtvdrenthe.nl 

 

Leden: Annie Brandsma – Daman 

Vledder 3, 7932 PT Echten 

 

Johannes Venema 

 Leeuwerikstraat 11, 9481 EN Vries 

 

  Jeannette Stoffers 

  Plein 12, 9451 BW Rolde 

 

  Piet Doek 

 Borgerderstraat 4, 9536 PA Ees 



 

 

Van de veurzitter 
 

 

Beste vrienden van oenze umroep, 

 

De vlagge kan uut. Wij hebt een neie opmaek van de webstee  

(website). Veul overzichtelijker en hij zol goed bij de tied blieven.  

Bekiek hum maor ies: www.vriendenrtvdrenthe.nl en laot maor ies  

heuren wat aj der van viend. 

Natuurlijk blef VRIENDENPRAOT mit alle ankondigings bij oe in de  

busse komen. 

 

Dan nog even het volgende. Wij kriegt regelmaotig te heuren dat wij een 

onderdiel bint van de Umroep, maor we bint meer een supportersclub, 

zölfstaandig, maor mit veule contacten. Wij spreekt zowal de directeur as 

andere metwarkers regelmaotig. Zij ondersteunt oens ook. En iene van 

oens zit in de Regionale Media Raad (een wettelijk ingestelde Raod). 

 

Wij bint al weer drok bezig mit het programma veur 2023. Maor ideeën 

bint welkom, even as kandidaten veur een bestuursfunctie. Nou beste 

vrienden, de groeten uut Leggel en ik hope oe te zien of te spreken op ien 

van de activiteiten. 

 

As ik dit schrief, dan is Sunterklaos net in Nederland ankommen. En as 

Vriendenpraot bij jullie in de bus lig, dan is het al weer omtrent Karstda-

gen en Old en Nei. Ik wens jullie namens alle bestuursleden, Goeie 

Karstdagen en Veul Heil en Zegen in het Neie Jaor. 

 

Roelof Koops  

 

  



 

 

Ledenpas 

 

 

Al een aantal jaren kunt u op vertoon van uw ledenpas gebruik maken 

van een korting op de entreeprijs of een gratis kopje koffie of thee bij  

diverse bedrijven en musea in Drenthe. Na inventarisatie door het  

bestuur bij al deze 19 bedrijven, blijkt dat er niet of nauwelijks gebruik 

van wordt gemaakt. 

 

We hebben nu in de bestuursvergadering besloten om met dit kortings-

systeem te stoppen. Het levert uiteindelijk voor de bedrijven, voor onze 

leden en voor de vereniging niets op. Sterker nog, het kost de vereniging 

zelfs geld. Extra drukwerk in Vriendenpraot en alle bedrijven kregen ook 

vier keer per jaar gratis een Vriendenpraot toegestuurd. 

 

We hebben nu de bedrijven de gelegenheid geboden om tegen betaling 

een advertentie te plaatsen in Vriendenpraot, waarin ze dan ook de even-

tuele korting voor onze leden zouden kunnen aangeven. Nog niet ieder-

een heeft op ons voorstel gereageerd, maar wij zullen u op de hoogte 

houden. 

 

Het houdt in dat het huidige kortingssysteem per 1 december 2023 is  

stopgezet. 

 

Het bestuur 

 

  



 

 

Ledenmiddag 18 maart 2023 
 

 

De Ledenmiddag van de Vereniging van Vrienden van RTV Drenthe is op  

18 maart 2023. Het wordt een Drentse middag. 

▪ Plaats:   Café Restaurant Hofsteenge, Grolloo  

▪ Aanvang:   14.00 uur (zaal open: 13.30 uur) 

▪ Entreeprijs: voor leden:   €   8,00 

 voor niet-leden:  € 12,00 

 Dit is inclusief een kopje koffie/thee met cake.  

 

Optredens van:  

▪ Annemiek Drenth, zang met begeleiding van een gitarist 

▪ Yvonne Bijl, komische verhaolties 

▪ Henny Bouwman, gedichies 

▪ En wij speult een körte Drèentse kwis.  

  

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

nummer NL77 RABO 0124 4939 98 t.n.v. Vrienden Omroep Drenthe  

onder vermelding van ‘Muziekmiddag 18 maart 2023’ en uw lidnummer. 

Bij de ingang wordt een bewijs van toegang verstrekt. 

 

 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw 

 

 



 

 

Verslag ledenavond 19 november 

 

 

Lieve mensen, in september 2022 mochten wij weer een Vriendenpraot 

ontvangen. Hierin lazen wij de aankondiging van het DUO 2 VOUDT, dat 

zou komen optreden op 19 november 2022 bij Café Restaurant Hofsteen-

ge in Grolloo. Dit leek ons wel wat, dus gaven wij ons op. 

 

Eindelijk was het zover en konden wij er heen. Geen idee, wat wij konden 

verwachten. De beide heren van DUO 2 VOUDT, Eddie Zinnemers en Rob 

Wilhelm, hebben een onderwijs achtergrond en zijn beiden inmiddels met 

pensioen. Nu hebben ze tijd voor andere dingen, waar zij hun creativiteit 

in kwijt kunnen. 

 

We werden vriendelijk ontvangen met koffie of thee en met een plakje 

cake of koek. Langzaamaan vulde de zaal zich en uiteindelijk waren er 

bijna 60 mensen. De sfeer was goed en om 20.00 uur gingen de heren 

van start met het programma Jong Belegen. Dit verwees onder andere 

naar kaas. Eddie kwam op en verkleed als kaasmeisje in een grote gele jas 

en met het bekende kaasmutsje van Frau Antje. Rob droeg een geel gilet. 

Tijdens dit eerste sketchje met zang en teksten deelde Rob  

stukjes kaas uit aan ons als pu- 

bliek. Dat viel goed in de smaak.  

 

De heren hadden het tempo  

er goed in met afwisselend  

sketchjes, liedjes en gedichten.  

Het publiek in de zaal leefde volop 

mee. Soms stil, dan weer vrolijk 

lachend en met veel applaus. 

Er waren vele prachtige woordspe-

lingen te horen, zoals: supermarkt  



 

 

Verslag ledenavond 19 november 

 

 

Jumbo werd de olifanten-winkel genoemd. Ook zeer recente onderwer-

pen uit het nieuws passeerden de revue. Een thema was ook, dat je na je 

pensionering moet proberen om actief te blijven en die dingen moet gaan 

doen, waar je blij van wordt. Dus niet achter de geraniums gaan zitten. 

 

In de pauze werden er lootjes verkocht en er waren prachtige prijzen te 

winnen. De trekking was na het optreden om plm. 22.30 uur en veel men-

sen gingen blij met een prijs naar huis. 

 

Het was een prachtige avond en wij hebben ons geen minuut verveeld. 

Wij hebben genoten, met dank aan het bestuur, die deze geweldige 

avond mogelijk heeft gemaakt. 

 

Metje en Hans Groenhof, Assen 

 

 



 

 

Programmatips RTV Drenthe 
 
 

Langs het Tuinpad van (november en december op TV Drenthe) 

Waar kom je vandaan? Wie hebben je gevormd? Zouden je vader en 

moeder trots op je zijn geweest? In de tv-serie ‘Langs het tuinpad van’ 

wordt inzichtelijk wat Drenten beweegt te doen wat ze doen, op basis van 

achtergrond en afkomst. Bijzondere mensen in Drenthe met hun eigen 

verhalen. Vol liefde, soms verbittering en herkenbaar voor ons allemaal. 

 

Platen van de Muzikanten (vanaf januari 2023 op TV Drenthe) 

Vervolg van de tv-serie Platen van de Burgemeester. Nu gaan we samen 

met een Drentse muzikant ontdekken wat zijn of haar favoriete muziek is 

en zoeken naar het verhaal erachter. Met onder andere: Alides Hidding, 

Jannes, Martijje, Bert Koops en Rosa da Silva.  

 

De Drentse1000 op Radio Drenthe 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw kunt u luisteren naar de Drentse Doezend 

op Radio Drenthe. Muziek veur en deur Drenthe. Variërend van Gerrit 

Denekamp tot Foreigner. En staat Daniël Lohues weer op nummer 1?  

U hoort het op oudejaarsdag rond 18.00 uur. 

 

Kerst en Oud en Nieuw op TV Drenthe 

Op Kerstavond kunt u op TV Drenthe genieten van een optreden van Vo-

caal Ensemble Magnificat. Op Eerste Kerstdag kunt u kijken naar Kerst 

aan de Reest. Een muzikale reis over het kerstverhaal, opgenomen in het 

kerkje op de grens van Drenthe en Overijssel, midden in het Reestdal. Op 

Tweede Kerstdag op TV Drenthe een concert van het Noord Nederlands 

Orkest. Op Oudejaarsdag gaan we het jaar uit met Harm en Roelof en op 

Nieuwjaarsdag op TV Drenthe een opname van het theaterconcert van 

Bommen Berend in Coevorden.  

 

Alle programma’s van RTV Drenthe kunt u ook (terug)kijken en luisteren 

wanneer het u uitkomt. Dat kan via rtvdrenthe.nl of de RTV Drenthe-app. 



 

 

NOS Nieuws van de Week 
 

 

Het NOS Nieuws van de Week: journaal in makkelijke taal, is iedere 

woensdagavond om 17.30 uur, met daarna herhalingen, te zien bij  

RTV Drenthe. Het gaat om een proef waarbij de omroep het wekelijkse 

journaal op TV Drenthe uitzendt. 

 

Tot nu toe was NOS Nieuws van de Week alleen op YouTube te zien.  

De verspreiding van NOS Nieuws van de Week gaat ook via taaldocenten 

naar mensen die taallessen volgen. In de klas kunnen ze de journaals  

bekijken en bespreken. 

 

Omdat de Vrienden  

van RTV Drenthe een  

breed netwerk heeft in  

de provincie willen we  

vragen om dit program- 

ma waar mogelijk onder  

de aandacht te brengen.  

 

Als je hiervoor flyers of  

iets andere nodig hebt  

dan horen we dat graag.  

 

Je kunt een mail sturen naar communicatie@rtvdrenthe.nl.  

 

Alvast bedankt! 

 

 
 

Zie ook: https://www.lezenenschrijven.nl/nosnieuwsvandeweek 
  



 

 

Puzzel: vraogen over gerechten 
 

   

Welke gerechten kuj van dizze woorden maken? 

 

1. koenen knapen  1 ……….…………………….……… gebruuk de 7e letter 

 

2. smerige appel  2 ……….…………………….……… gebruuk de 4e letter 

 

3. geroeste nop  3 ……….…………………….……… gebruuk de 2e letter 

 

4. lama zadels       4 ……….…………………….……… gebruuk de 5e letter 

 

5. wonder pet  5 ……….…………………….……… gebruuk de 7e letter 

 

6. boor koelen  6 ……….…………………….……… gebruuk de 1e letter 

 

7. erge poespas  7 ……….…………………….……… gebruuk de 1e letter  

 

8. paarde plas  8 ……….…………………….……… gebruuk de 9e letter 

 

Met een letter oet elk woord vin je weer een neij woord van 8 letters. 

Welk woord is dat? 

 

Stuur de oplössing naor: ledencontact@vriendenrtvdrenthe.nl,  

of stuur een kaortie naor: Karbeel 49, 7811 XL Emmen. 

  

  



 

 

Kerstfeest is … 

  

 

’t Kerstverhaal, gien hiel oald sprookien 

Oet een lang verveleugen tied… 

Niet allènt wat gruun en keersen 

En het stichtelijke lied. 

 

’t Kind wuur in een stal geboren 

Arm en naakt, zo zeg oes ’t lied 

En een kribbe was zien bedtien 

En wat doeken was zien klied. 

 

Engel’n hebt nog veur Hum zungen 

Want de meinsen deden ’t niet 

Allènt de herders en de wiezen 

- Och ij weet wal hoe dat giet - 

’t Is veur oes niet te begriepen 

veul te klein is oes verstaand 

Aal de muren die wij optrekt 

Valt an diggels in het zaand. 

 

Moet wij dan niet bliede wezen 

Zo op weg naar Beth’lem gaon 

Met de herders en de wiezen 

Dankend rond de kribbe staon. 

 

’t Kerstverhaal, gien hiel oald sprookien 

Wat al ieuwen hef bestaon…. 

Kerstfeest is….oet liefde leven 

En zo tot je naoste gaon…. 

 

Janny Alberts Hofman 



 

 

Agenda 2023 
 

   

Zaterdag 18 maart 2023 

Ledenmiddag (Drentse middag) 

14.00 - 16.30 uur 

CR Hofsteenge, Grolloo 

 

Woensdag 3 mei 2023 

Algemene Ledenvergadering 

20.00 uur, Atrium Studio RTV 

Drenthe, Assen 

 

Zaterdag 9 september 2023 

Fietstocht 

10.00 - 16.30 uur  

(locatie nog niet bekend) 

 

Vrijdag 17 november 2023 

Ledenavond met cabaretgroep 

Twee Recht Twee Averecht   

20.00 uur, Hofsteenge, Grolloo  

 

 

Vrienden RTV Drenthe 
 

   

▪ Website:    www.vriendenrtvdrenthe.nl 

▪ Facebook:    www.facebook.com/vriendenvanrtvdrenthe 

▪ Rekeningnummer: NL77RABO0124493998 

▪ KvK-nummer:   40047987 

 

 

Vriendenpraot 
 

   

▪ Redactie:  Annie Brandsma 

▪ Lay out:   Bertran Oosting 

▪ Drukwerk:  Drukkerij J&J, Havelte 


