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Van de veurzitter
Beste vrienden van oenze umroep.
Even bijpraoten.
Wij hebt de jaorvergaedering achter de rogge.
Het was een goeie vegaedering mit nao ofloop een gezellige bingo
o.l.v. Aaldert Oosterhuis.
Er bint 2 neije bestuursleden bij e komen. Ik wil ze hierbij feliciteren
en wij gaot veur een goeie saemenwarking. Henny Bouwman uut
Norg zal het secretariaat doen. Piet Doek uut Ees giet zich meer mit
activiteiten doende holden. Zij stelt zich verderop veur.
Mit de directeur Dink Binnendijk en eindredacteur Martin van der
Veen was er een leemtig gepraot over umroep zaeken.
Wij gaot de zomer in en dan hebbe wij weer de fietstocht. Een hiele
mooie route in een mooie streek, maor dat bej wel gewoon van
oens. Allent het weer hebbe wij niet in de haand.
Ik weinse oe allemaole een gezonde
en hiele mooie zomer toe.
Groeten vanuut Leggel,

Roelof Koops

Van de ledenadministratie
Oes verenigsjaor löp van ien mei tot en met dartig april. Dat betiekent dat ok de contributie an het begun van het verenigingsjaor
weer betaald möt worden. Sommige leden hebt daor een incasso
machtiging veur ofgeven, aanderen kiest der veur um het zölf over
te maken. En dat is ok je goed recht. Maor wij verwacht wal daj het
dan ok echt over maakt veur de daotum die in de brief nuumt wordt.
Het is anders wal hiel veul extra wark veur oes. Sommigen zegt dan
nao ien mei heur lidmaotschap nog op. Ja dat is natuurlijk hielemaol
wal lastig.
Het bliekt ok dat sommige leden der ok niet goed van op de hoogte
bint dat het lidmaotschap persoonlijk is, dus je bint niet as gezin lid.
Het is ok ja maor € 7,00 per persoon per jaor toch?
Wij wollen je ok nog vraogen um het op tied an oes deur te geven
aj gaat verhoezen of aandere wiezigingen zuch veurdoet. Soms bint
mensen al twee jaor leden verhoesd en komt brieven en de Vriendenpraot nog steeds op het aole adres. Totdat die mensen die der
nou woont der wal genog van hebt en as wij geluk hebt stuurt ze
ons een berichie dat de mevrouw of meneer der niet meer woont.
Maor waor ze dan hen gaon bent is soms zuken naor een naald en
een heuibarg.
Beste leden, daarom an jullie allemaol het verzeuk um der veur te
zörgen dat het bestuur op tied alle veraanderingen enzo deurkreg.
Alvast hiel arg bedankt veur de metwarking.
Namens het bestuur,

Henny van der Veen
Penningmeester en ledenadministratie

Fietstocht Vrienden RTV Drenthe
De Toorn van Thunaer is een verhaal dat is gebaseerd op het leven
in een oud Drentsch gebied en op de lange en rijke historie van de
dorpen Sleen, Zweeloo en Oosterhesselen. Harm Dijkstra schreef
het verhaal, Jan Kruimink zorgde voor de muziek en Gerrit Heegen
was de productieleider. Het Muziektheaterspektakel werd opgevoerd op 6 september 2019 bij het Landgoed de Klencke aan het
riviertje De Boksloot.
Op zaterdag 27 augustus fietsen we door dit oude landschap, waar
het verhaal van Thunaer zich afspeelde.
▪ Start:
In Sleen bij Theater Restaurant ‘De Deel’
(eigenaar is Roelof Klinkhamer)
▪ Adres:
Menso Altingstraat 6, 7841 CB Sleen
▪ Telefoon:
0591 – 36 72 20
▪ Parkeren:
Er is voldoende ruimte in het dorp.
Let op de aanwijzingen van de mensen van
De Vrienden in de gele hesjes.
▪ Inschrijving: Vanaf 10.30 uur
▪ Starttijd:
Tussen 11.00 uur en 12.00 uur
▪ Kosten:
Leden betalen € 8,50, niet-leden betalen € 10,00
Dat is inclusief een heerlijke verrassing:
‘Koffie De Deel’
Daarna fietsen we via Noord-Sleen, Zweeloo, Aalden, Meppen,
Gees en Oosterhesselen weer naar Sleen.
Na afloop van de fietstocht is de prijsuitreiking om 16.30 uur.
Daarna is er gelegenheid om deel te nemen aan een buffet,
kosten € 25,00 per persoon. U kunt zich hiervoor bij de inschrijving
aanmelden.

Even veurstellen …
Piet Doek
Mien naam is Piet Doek,
70 jaor en geboren en opgruid
in Emmen. Nao de schoelperiode ben ik jaorenlang in de Horeca warkzaom west o.a.
bij ’t Heerenhof in Emmen, Bieze in Borger en de Eeserhof in
Ees. Deur een paar
versleten kneien mus ik noodgedwongen op zuuk naar ander wark. Daordeur ben ik de laatste
20 jaor warkzaom west in het P en O vak. Ik woon inmiddels al
meer dan dartig jaor in IES samen met mien vrouw Marja. Ik speul
daor al jaren bij de tonielvereniging Rederijkerskamer EES. Wij
voert daor Drentstalige stukken op. Dit omdat ik het Drents hoog
heb zitten. Echt Hollands zul ij mij niet heuren praoten. Een deur zal
bij nooit open gaon maor die giet lös. Mien streven as bestuurslid is
om RTV Drenthe zo dicht mögelijk bij de leden en de toeheurders te
haolen en om met name de Drentse taol in stand te holden.
Henny Bouwman
Henny Bouwman-Westerhof, dat is toch
één van die dree wichter van de kapper
van Nörg? Van Baot Westerhof? Ja, dat
klopt. Is dit die, die trouwd is met die jong
van Bouwman van ’t gemeentesecretarie?
Ja, dat klopt ok. Zo geit dat in een Drèents
dörpie, aold Nörgers kent je allemaol. Ik
bin in Nörg opgruid, ik woon der geern en
ik zal ok altied een Nörger blieven.

... de neije bestuursleden
Kört leden wör ik vraogd of ik gien secretaris wol worden van de
Vrienden van RTV Drenthe. Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet wus
dat dizze Vrienden der waren. Maor omdat ik wel hol van regeln,
secretariswaark en van schrieven sowieso, heb ik zèegd dat ik mij
daor wel veur inzetten wol. Dus as jullie, as Vrienden, ’t good vindt,
probeer ik dat de ankommende tied zo good meuglijk te doon.
Omdat men wet dat ik ok verhaolties en gedichten schrief, vreugen
ze of ik hier een gedichie bij wol doon. Aj meer lezen wilt, moej ma
or ies kieken op mien webstee: www.henny-bouwman-westerhof.com.
Dit gedichie het ‘Thoeskommen’. Hebt jullie dat nou ok, dat wanneer je wied vort wèest bint, bijveurbeeld op vekaansie, en op de
A28 veurbij Staphorst bint, je je weer thoes begunt te veulen? Ik
wel! En as ik dan echt heul dicht bij hoes bin … nou ja, lees maor:

Thoeskommen
'n Dag het laand in
sums 'n klein eèndtie
sums veul wieder
maor aaltied koj weerom
naor hoes en aj dan
riedt deur dat aole oerbos,
waor die grote wachters
van 't Nörgerholt
je verwelkomt
dan weej dat daoraachter
aachter die poort van greun
joen veilige thoes is.

Pop-up TT Museum …
Van 11 t/m 25 juni opent RTV Drenthe de deuren
voor een pop-up TT-Museum.
RTV Drenthe gaat het pand aan de Beilerstraat weer omtoveren tot
een pop-up TT-museum. Onder andere oude motoren, beeldmateriaal en historische attributen worden van 11 tot en met 25 juni
tentoongesteld. Het museum is dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur
gratis toegankelijk.

… bij RTV Drenthe
Wat kun je verwachten?
De expositie in het tijdelijke museum is interessant voor jong en
oud, voor échte motorsportliefhebbers, maar ook voor mensen die
gewoon van de TT-sfeer houden.
Coureur Boet van Dulmen overleed vorig jaar. Samen met Wil Hartog en Jack Middelburg behoorde ‘Den Boet’ tot de grote drie van
de nationale wegracerij. In samenwerking met de familie van Boet
van Dulmen zal er tijdens de expositie nog nooit eerder vertoond
materiaal te zien zijn waaronder een paar zeer zeldzame racemotoren en persoonlijke eigendommen.
Valentino Rossi is vorig jaar tot ereburger van de stad Assen benoemd. Voor hem wordt er ook een speciale plek ingericht in het
museum.
De beroemde en beruchte Nacht van Assen opnieuw beleven?
Ook daarvoor kun je terecht in ons museum.

Bezoek en parkeren
Kom je met de auto, houd dan rekening met extra reistijd in verband
met drukte op de wegen vanwege de TT. Parkeren direct bij het TT
Museum bij RTV Drenthe is niet mogelijk. Op zo’n 450 meter lopen
is de parkeergarage van het Drents Museum te vinden. Iets verderop kun je gebruik maken van de parkeergarage bij De Nieuwe Kolk.
Voor mindervalide bezoekers heeft de gemeente diverse plekken
beschikbaar. Voor meer informatie kun je kijken op de website van
de gemeente Assen: www.assen.nl.

Bezundere neie verhalenbundel van Leny Hamminga
In het Burgtheater van Hennie en Harry van der Burg in Taorl kreeg
Jan Germs, old-directeur van het Huus van de Taol, het eerste
exemplaor van de verhalenbundel De Hunzeman van Leny Hamminga. Het is heur veerde boek dat bij oetgeverij Het Drentse Boek
oetbracht is.
De Hunzeman is een bundel verhalen over bezundere mensen die
gewone dingen doet en gewone mensen die bezundere dingen
doet. Leny Hamminga beschref ze met liefde en compassie; de
personages bint gien karikaturen maor mensen van vleis en bloed
waorin je jezölf en mensen oet je omgeving herkennen kunt. De
verhalen gaot over de zuuktocht naor geluk en over ienzaomheid,
verwondering en moed. Het boek De Hunzeman leert je metleven
met mensen die lichtkaans aans as jezölf doet, maor die je laot zien
dat gevulens bij elkenien hetzölfde bint.
Leny Hamminga (1954) schref verhalen en liedteksten. Zij hef as
leerkracht en tenielregisseur warkt. De Hunzeman is heur veerde
boek. Hierveur schreef ze de kinderboeken Een haand achter ’t
gerdien en Van Fransje Piepelaar die in een hond ging wonen en
ok het boek Lena, dat bekroond is met de streektaolpries van het
Dagblad van het Noorden.
Het boek is veur € 14,95 te koop in de boekhandel en de webwinkel
van het Huus van de Taol: www.huusvandetaol.nl/product/dehunzeman-leny-hamminga/.

Wist u dat ?
Drentstalig lied voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne
Ien is genog veur een wereld in braand
Dus wereld stao op haand in haand
Tekstschrijver en componist Kees Hendriks heeft een Drentstalig
nummer geschreven en opgenomen over de oorlog in Oekraïne.
Het nummer Samen in Vrede is vanaf nu te downloaden via de
website van streektaalorganisatie het Huus van de Taol. In ruil voor
het downloaden kun je een vrije gift doen aan Giro 555, om op deze
manier de mensen in en uit Oekraïne te steunen.
Hendriks: “Mangs moej je gevulens even kwiet. Ik doe dat deur ze
op te schrieven.” Marco ter Beek en Sandy Altman van de band
ROX en zangeres Martijje uit Rolde hoefden er niet over na te denken of ze het nummer inzingen wilden. En nu is Samen in Vrede
dus een feit.
Het Huus van de Taol heeft als officiële instelling een pagina op
haar website beschikbaar gesteld voor de promotie van dit nummer.
Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar Giro 555.
Van het nummer is 1 cd gemaakt. Deze
wordt aan de hoogste bieder verkocht.
Ook hier gaat de opbrengst uiteraard
in zijn geheel naar Giro 555.
Het nummer is vanaf nu te
downloaden op:
www.huusvandetaol.nl/oekraine

Kijk- en luistertips
12 juni

Dutch Open Darts op TV Drenthe

20 t/m 26 juni

TT journaal

2 juli

Drèents Liedtiesfestival

Vanaf 18 juli

Tientje of Tombola op Radio Drenthe

En verder:
▪

Ieder zondag Pollings Passie van 10 tot 12 uur en Drenthe Toen
van 12.00 tot 14.00 uur.

▪

Maandag t/m vrijdag om 19.00 uur: Alles Plat, streektaalmuziek.

▪

Elke zaterdag om 18.00 uur: Muziekprofiel, van harmonie tot
fanfare met Nico Sieffers.

▪

Elke zondagochtend om 09.15 uur: Zondagochtendlicht, poëzie
en muziek met Marjan Koekoek.

Zie www.rtvdrenthe.nl voor alle programma informatie.

Podcast luisteren?
RTV Drenthe heeft meerder podcastseries gemaakt. Die zijn allemaal terug te luisteren via de app en website of in je favoriete podcastapp. Bijvoorbeeld de serie Praot Drents met Mij, De Dorpsfabriek en de verschillende podcasts van Drenthe Toen.
Kijk op www.rtvdrenthe.nl/podcasts voor een volledig overzicht.
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De vereniging is opgericht in 1988
Dat gebeurde in de Koekoekshof in Elp
Het oprichtingsbestuur bestond uit mevr. R. Gerding,
dhr. H. ter Heide en dhr. G. Klaassens
Wij nog heel veel leden hebben die vanaf 1988 lid zijn
Er daarvoor al vanaf 1945 de RON (Regionale Omroep Noord)
was
De omroep voor Groningen, Friesland en Drenthe was
In 1959 Overijssel ook mee deed en toen RONO werd
De laatste O voor Oost stond
In 1985 een initiatief groep geïnstalleerd werd met als doel een
eigen Drentse omroep
Gedeputeerde Jan Hollenbeek Brouwer er een groot
voorstander van was
1 januari 1989 de eigen omroep van start ging
We op 3 april 1992 ook onze eigen TV Drenthe kregen
Het doel van onze vereniging is: het in stand houden van RTV
Drenthe en onze eigen Drentse identiteit
De vereniging nog steeds diezelfde doelstelling heeft
Wij diverse bijeenkomsten hebben per jaar
De eerste jaarlijkse fietstocht al georganiseerd werd in 1991
Dat deze nog elk jaar georganiseerd wordt
Vier keer per jaar de ‘Vriendenpraot’ bij u in de bus komt
De contributie nog steeds € 7,00 per jaar is
Het ledenaantal helaas terug loopt
Wij daar met z’n allen wat aan moeten doen
Een eigen regionale omroep heel belangrijk is
Een vereniging Vrienden van een regionale omroep uniek is in
Nederland.

Vrienden RTV Drenthe
▪
▪
▪
▪

Website:
www.vriendenrtvdrenthe.nl
Facebook:
www.facebook.com/vriendenvanrtvdrenthe
Rekeningnummer: NL77RABO0124493998
KvK-nummer:
40047987

Vriendenpraot
▪
▪
▪
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