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Bestuur 
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 roelofgkoops@gmail.com 
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Penningmeester / Henny van der Veen 

Ledenadministratie Karbeel 49 

 7811 XL Emmen  

 06 – 54 33 01 99 

 henkhenny70@gmail.com  

 

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 

 

Aj dit leest is de zomer al een mooi ende op weg. Toch wel een 

spannende tied mit al die hoge temperaturen en dreugte. Ie moet 

er maor tegen kunnen. Dan is er ook de ellende mit Ruslaand. 

En dan de stikstof problematiek. Het hold maor niet op. 

 

Ik bin bliede dat wej weer wat ontspanning kunt bieden.  

As eerste de fietstocht maor die is al e west aj dit leest.  

Dan in november een mooie middag in Grolloo, verder in  

Vriendenpraot meer hierover. Ok binne wej mit het jaor-

programma veur 2023 doende. Het zet er goed uut. 

 

De verdieling van het wark binnen het bestuur is ok rond. Ik mag 

nog veurzitter blieven, Henny Bouwman döt het secretariaat, 

Henny van der Veen giet over de centen, Annie Brandsma döt 

het veurwark veur Vriendenpraot en Piet Doek zal hum doende 

hollen mit de bezigheden die wej organiseert. De aanderen bint 

algemeen bestuurslid. En natuurluk doe wej alles gezameluk mit 

gezamelukke verantwoording. 

 

Nou beste leden, het allerbeste en de groeten uut Leggel,  

Roelof Koops  

 

Van het bestuur: 

▪ nao de algemiene ledenvergadering hef Helga Abbing – Kapelle 

heur bestuursfunctie neer’elegd. 

▪ oenze aanwezigheid in het TT Museum hef 51 nije leden op 

’eleverd. 



 

 

Ledenavond 19 november 2022 

 

 

Op de ledenavond van de Vereniging van Vrienden van RTV Dren-

the op 19 november treedt het DUO 2 VOUDT voor u op. 

 

▪ Locatie: Cafe Restaurant Hofsteenge 

Hoofdstraat 11 in Grolloo. 

▪ Aanvang: 20.00 uur (zaal open om 19.00 uur) 

▪ Entree:  voor leden van Vrienden RTV Drenthe € 8,00 

voor niet-leden: € 12,00 

De entreeprijs is inclusief een kopje koffie met cake.  

 

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

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

the onder vermelding van ‘Muziekavond 19 november 2022’ en 

vermelding van uw lidnummer. Bij de ingang wordt een bewijs van 

toegang verstrekt. 

 

Het Emmense kleinkunstduo 2 VOUDT heeft een onderwijsachter-

grond. Beide duo-leden, Eddie Zinnemers en Rob Wilhelm, zijn 

(nog steeds) op allerlei culturele fronten actief. Zo speelt Rob in 

verschillende bands en schreef hij allerlei liedjes en teksten en is 

Eddie Gemeentedichter en voordrachtskunstenaar en al jaren actief 

in de kleinkunst in Noord-Nederland. Met een frisse blik bespreken 

en bezingen de heren in het programma ‘JONG BELEGEN’ hun 

visie op ouder worden en vooral op jong blijven. Menigeen denkt 

immers dat vijfenzestigplussers vooral aan tijd verslijten doen. In 

hun programma proberen de heren van 2 VOUDT deze misvatting 

enigszins recht te zetten en ver weg te blijven van vensterbanken 

gevuld met geraniums. Of dit gaat lukken? Dat blijkt natuurlijk pas 

na de voorstelling. Rob Wilhelm en Eddie Zinnemers gaan in ieder 

geval hun best doen u een prettige, humorvolle avond te bezorgen! 



 

 

1e boek van Andries Middelbos  

 

 

Andries Middelbos, van kraantenbezörger naor schriever 

Andries Middelbos oet Gasselternijveen hef zien eerste boek klaor. 

In Knooien in ’t duuster beschref e zien belevenissen in de vrogge 

mörgen as e de kraanten in de bus döt. 

 

In het Huus van de Taol in Bei-

len waren zu’n virtig man bij de 

prissentatie van het eerste boek 

van Andries Middelbos oet Gas-

selternijveen. De schriever gaf 

het eerste exemplaar van zien 

boek Knooien in ’t duuster an 

zien vrouw Dinie. In 37 verhalen 

lat Middelbos zien wat een 

dagbladbezörger zoal beleeft in 

de vrogge uurties van de dag.  

 

Bij de prissentatie was nóg een 

Andries Middelbos. Oetgeverij 

Het Drentse Boek vun het een schier idee as  

Andries Middelbos, de schilder oet Hoogeveen, de umslag veur 

Knooien in ’t duuster maken zul. En zo is ’t ok gaon. Het mooie was 

dat de schriever en de schilder mekaar bij de prissentatie veur het 

eerst de haand schud hebt. Andries Middelbos de schilder hef ok 

schilderijen metnummen en die bint vanof nou te bekieken in de 

zalen van het Huus van de Taol, Raadhuisplein 1 in Beilen. 

 

Het boek is veur € 14,95 te koop in de boekhandel en de webwinkel 

van het Huus van de Taol: huusvandetaol.nl/product/ 

knooien-in-t-duuster-andries-middelbos. 



 

 

Nieuwe programma’s 

 
 

Radio Drenthe heeft doordeweeks en deels op de zaterdag en zon-

dag een nieuw jasje gekregen. Met meer muziek uit de jaren 60 en 

70 en twee nieuwe presentatoren wil de omroep de luisteraar nog 

meer de hand toereiken. Maandag 5 september ging om 07.00 uur 

de nieuwe programmering van start. 

 

Maandag t/m vrijdag 

Judith Regendorp trapt de ochtend om 07.00 uur af met Goede-

morgen Drenthe. Het laatste nieuws komt voorbij, en er is een da-

gelijkse ontbijtgast. Het nieuws is belangrijk zegt Judith: “Het is de 

bedoeling dat het Drentse nieuws en het belangrijkste landelijke en 

internationaal nieuws voorbijkomt.” Vroeg opstaan is nog wel een 

dingetje voor Judith: “Het is een hele uitdaging voor mij om op de 

vroege ochtend te presenteren, maar ik heb er veel zin in. Ik moet 

eerlijk zeggen dat ik zes uur wel vroeg vind, maar om zeven uur 

beginnen, zoals we nu gaan doen, is voor mij prima te doen hoor.” 

Judith is tot 09.00 uur te horen op Radio Drenthe. 

 

Nieuw op doordeweekse dagen is de komst van Hemmeltied-

presentator Wim Boer. Wim presenteert tussen 09.00 en 12.00 uur 

het nieuwe programma Koffie en Keuvelen. Dat programma staat 

deels in het teken van muziek van Nederlandse bodem, maar er zit 

ook bijvoorbeeld een tuintip, een computertip en allerlande Drentse 

taal-weetjes in. Wim: “Ik wil de luisteraars graag iets bieden waar ze 

ook echt wat aan hebben maar gezellig keuvelen vind ik ook be-

langrijk.” Wim is gewend om in het Drents te presenteren, maar nu 

gaat hij op de Nederlandstalige toer. “Het is echt niet zo dat ik geen 

Drents meer spreek op de radio, maar ik wil graag de hele provincie 

bedienen, dus Drents wanneer het kan maar ik ben er ook voor de 

Nederlandstalige luisteraar.” 



 

 

op Radio Drenthe 

 
 

 
 

Anouk Middel begint haar show om 12.00 uur met Anouk in de 

Middag. “Het is weer een beetje terug naar een jaar of wat gele-

den, maar het programma wordt wel iets anders.” Anouk gaat zich 

meer bezighouden met het nieuws, maar ook met achtergronden en 

mooie verhalen uit de provincie. “En ik vraag ook elke dag aan de 

luisteraar wat hun mooiste muziek is, en vooral ook: waar ‘ie blij van 

wordt. Ik vind vrolijkheid op de radio heel belangrijk.”  

 

Studio Steenbergen met René Steenbergen begint om 15.00 uur 

en duurt tot 18.00 uur. René richt zich deels op de muziek van de 

sixties en seventies. “We weten dat onze luisteraars daar ook gek 

op zijn; van de Beatles tot The Stones en van The Cats tot Dire 

Straits. Maar ik vergeet ook de Nederlandstalige grote hits uit die 

tijd niet.” René laat ook weten hoe het gaat in de showbizz en wat 

er in de Drentse theaters en bioscopen speelt. En hij houdt natuur- 

Wim Boer 



 

 

Vervolg nieuwe programma’s 

 
 

lijk ook het laatste nieuws in de gaten. “We moeten niet vergeten 

dat we graag verslag doen van alles wat zich voordoet in onze pro-

vincie, ook in mijn programma.”  
 

Na 18.00 uur kun je luisteren naar Muziek voor Volwassenen en 

om 19.00 uur begint De Avond van Drenthe. Het programma Alles 

Plat komt te vervallen. 

 

Op zaterdag 

Tussen 08.00 en 09.00 uur kun je luisteren naar De Boer Op. Wim 

Boer geeft tips om het weekend mee in te gaan: “Wat is er leuker 

dan in de ochtend te gaan bepalen waar je het weekend naar toe 

wilt gaan. Er komt een speciale agendarubriek, zodat je altijd mak-

kelijk kunt kiezen hoe je je weekend wilt doorbrengen.” 
 

Aansluitend tussen 09.00 en 12.00 uur het gezelligste programma 

van Radio Drenthe: Hemmeltied met Leonie van der Werf en Harm 

Dijkstra.  
 

Tussen 12.00 en 14.00 uur Margriet Benak in Cassata, ook dat be-

hoeft geen verdere introductie. 
 

René Karst gaat tussen 14.00 en 16.00 uur zijn programma Karsti-

val presenteren. En dat doet hij in geheel eigen stijl: “Ik heb nog 

geen ervaring als radiopresentator maar door de jaren heen was ik 

wel te gast bij tientallen, zo niet honderden, radioshows. Het is een 

mooie uitdaging een eigen programma te presenteren.” René heeft 

al een idee wat hij wil gaan doen: “Natuurlijk grote Nederlandse -  

en wereldhits draaien en aandacht geven aan Drentse artiesten. 

Landelijke grootheden zoals Frans Bauer of Jan Smit worden zeker 

niet vergeten.”  



 

 

op Radio Drenthe 

 
 

Ruben Kooren presenteert tussen 16.00 en 18.00 uur de Ziezoza-

terdagshow. “Ik ga zeker contact zoeken met de luisteraar, en er 

komt een nieuw spel waarbij je iets lekkers kunt winnen. Ik heb er 

nu al zin in.” Ruben wil graag dat de luisteraar met een goed en 

positief gevoel de zaterdagavond in gaat.  

 

Op zondag 

Tussen 18.00 en 19.00 uur kun je luisteren naar de opvolger van 

Harry’s Blues De nalatenschap van Harry Muskee van Johan 

Derksen. “Veel blues van eigen bodem, maar ook andere muziek, 

vanuit het oogpunt van de smaak van wijlen Harry Muskee”, zegt 

Johan. Hij vindt het belangrijk dat Muskee niet wordt vergeten. “Per 

slot van rekening is zijn muziek Drents erfgoed, dan is het belang-

rijk dat de provincie dat onder ogen blijft zien en daar zet ik mij 

graag voor in.”  

 

Op zondag blijft de programmering ongewijzigd.  

 

  

Wil je meer  

weten over de 

programma’s van 

RTV Drenthe?  

Kijk dan op 

rtvdrenthe.nl/radio 

René Karst 



 

 

Cursussen Drentse taol & cultuur 

 
 
Streektaolorganisatie Huus van de Taol organiseert al jaoren cur-

sussen over Drentse taol en cultuur. Vanof september 2022 begunt 

het neie cursusseizoen, anmelden kan nog. De cursussen bint ge-

schikt aj net in Drenthe woont, maor ok aj hier geboren en getogen 

bint is het aordig um ies een cursus te volgen. 

 

Je kunt kiezen oet: 

▪ Moi!-cursus: drei aovenden waor aj meer leert over Drenthe, de 

inwoners, taol en cultuur. 

▪ Drenthecursus: dizze cursus bestiet oet acht lessen en giet wat 

wieder as de Moi!-cursus. Je leert meer over schrieverij, meziek 

en achtergronden bij de streektaol. 

▪ Hej der nog gien genog van nao de Drenthecursus? Wi’j nóg 

wieder de diepte in op het gebied van meziek, schrieverij en 

taol? Dan kuj zes aovenden Dieper deur Drenthe volgen. 

▪ Spellingcursus: nao dizze cursus kuj in de officiële Drentse 

spelling schrieven. 

 

Alle cursussen wordt deur kundige docenten verzörgd oet de um-

geving van de cursuslocatie. Een cursus in Börger zöt er dus wat 

aans oet as een cursus in Dwingel. Een cursus begunt pas wan-

neer der genog animo is in de buurt, dus as der zu’n 12 man-

/vrouwlu metandoen wilt. 

 

Aj interesse hebt kuj dat deurgeven op de website: 

www.huusvandetaol.nl/cursussen of tillefonisch via 0593 – 371010. 

Wanneer der in de buurt dan een cursus is kriej vanzölf bericht. 

Aj as bestuur van een dörpshoes, bibliotheek of wiekgebouw een 

Drenthecursus in hoes halen wilt, kuj dat ok deurgeven via 

www.huusvandetaol.nl/cursussen.  



 

 

Verslag vriendenfietstocht 

 
 
Geschreven door de heer en mevrouw Bollink. 

 

Enkele jaren geleden (2019) werd de theater-musical ‘De Toorn van 

Thunaer’ opgevoerd aan de Boksloot te Oosterhesselen. Dit stuk is 

geschreven door Harm Dijkstra. Enkele culturele activiteiten zijn 

hieraan gekoppeld, onder andere een wandeling en fietstocht. 

 

Deze fietstocht is in aangepaste vorm gebruikt voor de jaarlijkse 

fietstocht van de vrienden van RTV Drenthe op 27 augustus te 

Sleen. Henk en Henny van der Veen hebben deze tocht uitgezet. 

 

Vanaf 10.30 uur was de 

inschrijving bij restaurant 

De Deel in Sleen waarvan 

Roelof Klinkhamer de ei-

genaar is. De ontvangst 

van koffie met appelgebak 

en slagroom was een leu-

ke start van deze dag. 

 

98 Personen hebben zich 

aangemeld om deze dag 

mee te doen. Vanaf 11.00  

uur kon er gestart worden. 

De fietstocht ging door de 

prachtige omgeving van  

de dorpen Noord-Sleen, 

Zweeloo, Aalden, Meppen, 

Gees, Oosterhesselen en 

Sleen. 



 

 

Vervolg verslag vriendenfietstocht 

 
 
Onderweg konden er vragen beantwoord worden die betrekking 

hebben op deze omgeving. Zoals: Bij de kerk in Sleen staat een 

borstbeeld van de bekende schrijver/dichter Jan Naarding. 

Hij promoveerde in 1947 op een proefschrift: ‘Terreinverkenningen 

in zake de dialectgeografie van Drenthe, de Drenten en hun Taal’. 

Bij welke gelegenheid werd zijn borstbeeld geplaatst? 

Een andere vraag was: In welke marke werd het lijk van Elsie ge-

vonden? Lang geleden vond een groep boerenmensen die met 

paard en wagen onderweg waren een jonge vrouw badend in haar 

bloed. Ze was door een messteek in haar hart gedood. Een boer uit 

Aalden vertelde dat zij uit Gelderland kwam en Elsie heette. Hij had 

haar tijdelijk onderdak verschaft. In die tijd waren er nog geen ge-

meenten, maar marken. Bij knooppunt 7 staat de Elsies steen. 

 

In het Frensenhoes te Meppen, 

een oude zagerij en timmer-

manswerkplaats lag een oud 

voorwerp wat geraden moest 

worden. Het antwoord moest 

zijn handzagenslijper. 

 

Een andere vraag ging over De 

Klinkenberg, te herkennen aan 

een heuvel in het landschap bij 

Gees. Wanneer is de molen 

van Sleen gebouwd en welke 

plaats staat ook in het dialect 

op het plaatsnaambord waren 

de laatste vragen. 

 



 

 

Vervolg verslag vriendenfietstocht 

 
 
Een spel (blik gooien) en raadsel (hoeveel dennenappels zitten er 

in deze zak) hoorden bij de opdrachten. 

 

Rond 17 uur werden de prijswinnaars bekend gemaakt:  

1. De heer Kroon, 2. De heer Buikema, 3. De heer Brinkman. 

 

49 Personen hebben deelgenomen aan een heerlijk buffet. 

Dit was een leuke afsluiting van weer een zeer geslaagde fietsdag. 

De weersomstandigheden hebben hier ook een grote bijdrage aan 

geleverd. 



 

 

Streektaolaovend 28 september 

 

 

Woensdag 28 september organiseert streektaolorganisatie Huus 

van de Taol en de Bibliotheek Beilen een streektaolaovend met een 

gevarieerd programma: Jan Germs, Hans Katerberg en Annemiek 

Drenth zult optreden met gedichten, verhaolen en meziek. De 

aovend begunt um 19.30 uur in de bibliotheek van Beilen. 

 

Kaorten kuj kopen an de balie bij het Huus van de Taol of en in de 

bibliotheek van Beilen. Ok kuj via de webshop van het Huus je kaort 

bestellen: huusvandetaol.nl/product/streektaolaovend-beilen.  

Kaorten kost € 7,50 in de veurverkoop en € 10,- an de zaal.  

 

Jan Germs 

De verhalen die Jan 

Germs schref bint 

veur een diel autobio-

grafisch, al gebroekt 

Jan Germs zien dikke 

doem ok geregeld. Hie 

schref over zien fami-

lie, liefhebberijen, de 

Drentse taol, het un-

derwies en wat hum 

rak. Over de Drentse 

taol en het Drents in 

het underwies hef e in 

zien tied as streektaol-

functionaris en direc-

teur bij het Huus van 

de Taol ok publiceerd.  

 

 

 

Hans Katerberg 

As domnee was e an 

’t wark in Marknesse, 

Westervoort, Bedum 

en zien leste staon-

plaots was Raol. Daor 

kun e ok goed oet de 

voeten met het Drents 

in karkdiensten en bij 

oetvaorten. Nou is e 

met emeritaat en 

woont e in Börger. 

Maor nog aaid giet e 

veur in karkdiensten, 

as ’t kan in het Drents, 

maor Nederlands kan 

e ok. Hie is drok met 

het umzetten van de 

Psalms in het Drents 

en schref columns 

veur het blad Zinnig. 

Annemiek Drenth 

Al hiel jong kreeg An-

nemiek belangstelling 

veur meziek. Zie was 

nog maor vief jaor 

toen ze begunde met 

zingen. Ze hef in ver-

scheiden koren zun-

gen en in 2012 wun ze 

het eerste Drèents 

Liedtiesfestival met 

het liedtie Ik bin zo 

wies. Ze is daornaost 

ok spreekster (Drents 

en Nederlands) op 

trouwerijen en oet-

vaorten en is ze 

streektaolambassa-

deur van het Huus van 

de Taol in de gemien-

te Emmen.  



 

 

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 



 

 

 


