
 

 

Preek van de leek 
 
Egbert Meijers is geboren als boerenzoon in Grolloo. 
Na de middelbare school volgde hij aanvankelijk oplei-
dingen in vliegtuig-, elektro-, en koeltechniek. Daarna 
volgden opleidingen Inrichtingswerk aan de Academie 
voor Sociale en Culturele Arbeid en een management-
opleiding. Hij was werkzaam in de gezondheidszorg, 
staffunctionaris regionale taal en cultuur bij de Cultu-
rele Raad voor Drenthe en programmaker/presentator 
bij RTV Drenthe. 
 
Naast deze functies was hij als liedjesmaker en zanger 
vanaf begin jaren 70 actief als zanger-gitarist in ver-
schillende bands en solo in binnen- en buitenland. Een 
deel van zijn werk werd uitgebracht op 7 cd’s. 
 
Na een actieve schaatsperiode volgde hij in de jaren 
70 de opleiding Sportmassage bij de Nederlandse 
Sportfederatie en werkte in zijn vrije tijd bij de KNSB 
als begeleider van Jong Oranje en met veel bekende 
sporters uit het schaatsen, wilerennen en voetbal.  
 
Egbert Meijers nam talrijke initiatieven op het gebied 
van taal, muziek en historie. Zoals het Big Bear festival in 1982, het Muzem festival in Emmen in 
1995, De Drentse Bluesopera in 2011, de symfonie Ode an de Ao 2015, spellingcursussen, het 
Drents Dictee, Blaauwe dreum, schrieverskronkels over de Drentsche Aa. Onlangs nam hij initia-
tief tot herplaatsen van Markestenen en een wetenschappelijke publicatie over de historie van 
Drentse Boermarken. 
 
Hij schreef over jeugdcultuur in Drenthe (in de reeks Als de dag van gisteren), deed onderzoek 
naar het gebruik van zwerfstenen -uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum (KVG) on-
der de titel Flint, zwerver uit de oertijd. In 2021 verscheen het boek Tussen Grolloo en Austin, lied-
jes met hart en ziel, waarin ondermeer 50 verschillende personen schrijven over zijn muzikale acti-
viteiten.  
 
Egbert Meijers is columnist voor de dorpskrant van Grolloo, ambassadeur van Nationaal Park 
Drentsche Aa en lid van het comité van aanbeveling Gebiedsfonds Drentsche Aa en woont sinds 
1990 in Gasselte. 
 
Terug naar de website 

https://www.kerk-gasselte.nl/egbert_meijers_treedt_op_in_het_witte_kerkje

