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Hardcore Time trekt luisteraars
uit het hele land

Een bijzonder jubileum
Een bijzonder jubileum. Het is deze maand vijfentwintig
jaar geleden dat Radio Beverwijk de eerste uitzending
maakte. Een radiostation, volledig bestaand uit vrijwilligers. Het aantal medewerkers dat zich in al die jaren bezighield met het tot stand komen van de programma’s,
loopt in de honderden. Menig inwoner van de gemeente
Beverwijk stemt dagelijks af op het station. De slogan
“altijd dichtbij jou” maken we waar door letterlijk midden
in de samenleving te staan. Al vijfentwintig jaar.
Bijna 220.000 uur aan radioprogramma’s.
Programma’s
over sport en politiek, met regionale artiesten, nieuws over
clubs en verenigingen, verslagen van culturele activiteiten,

talkshows, kerkdiensten, hoorspelen en nog veel meer. Gevarieerde muziek, vaak op basis
van aanvragen door luisteraars.
Maar ook muziek in specifieke
genres die je elders niet zo vaak

hoort. Dag in dag uit wordt in
de studio van Radio Beverwijk
hard gewerkt aan het realiseren
van al die mooie programma’s.
In het kader van het jubileum zal
in de week na Pinksteren een
reeks speciale programma’s
worden gemaakt. Op dinsdag
22 mei wordt om 10:00 uur
afgetrapt met een speciale
hitlijst, waarin de grootste hits
door de jaren heen voorbij zullen komen. Deze hitlijst zal bij
toerbeurt door een groot aantal
vrijwilligers van Radio Beverwijk
worden gepresenteerd, de hele

week tussen 10:00 en 20:00
uur. De grote finale van deze
marathonuitzending is op zaterdag 26 mei tussen 10:00
en 12:00 uur. Daarna zijn alle
vroegere en huidige vrijwilligers
van Radio Beverwijk welkom in
de studio voor de jubileumreceptie. Gedurende de rest van
deze middag zullen speciale
programma’s te horen zijn die
geheel in het teken staan van
het jubileum. Het hiernaast afgedrukte gedicht ontvingen wij
van luisteraar Gré de Winter.

Geboren op 18-05-1993.. ?
De eerste uitzending van Radio Beverwijk vond plaats op 18 mei 1993. Ben jij geboren op die datum en woon je in de gemeente
Beverwijk…? Dan zijn we op zoek naar jou…! Stuur een mailtje naar info@radiobeverwijk.nl met je naam, adres en telefoonnummer.
Misschien ben je dan binnenkort onze eregast en hebben we een leuke verrassing voor je in petto...!
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RADIO BEVERWIJK
25 JAAR
Radio Beverwijk wij willen u eren
En met uw 25-jarig jubileum feliciteren
Vooral de uitzending met shantykoren van Agnes en Jan
Dat noodt tot dansen en swingt uit de pan
Zondagmorgen fijn plaatjes aanvragen
Mogen alleen Nederlandstalig aandragen
Altijd gezellige dames aan de lijn
Met een praatje, dat vindt men fijn
Leida Dam doet het nu al ruim 24 jaar
Dat vinden wij heel knap van haar
Verder de hele week om half twaalf op de radio te horen
Buitenlandse zangers en zangeressen of mooie koren
Zij draaien voor elk wat wils op uw verzoek
Komen soms ook bij mensen op bezoek
Ab Jenema of Rob Keesen draaien dan uw plaatje
Voor een verjaardag, kennissen met een praatje
Vrijdag gezellig met George Backer rollen zonder rocken
Hoeft geen mens meer bij ons te mokken
Rina met de radioroulette en muzikale tijdreis
Daar kun je dan winnen, bloemen en een mooie prijs
Radio Beverwijk ga nog lang zo door
Roepen al de luisteraars in koor
Gré de Winter

Supergrote
bouwblokken huren?
25 euro exclusief BTW per dag
Tevens uw adres voor: statafels, podiumdelen,
geluidsinstallaties, stoelen en divers spelmateriaal.

PARTY PROVIDER WIJ MAKEN ER EEN FEESTJE VAN

www.partyprovider.nl
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We zijn gespecialiseerd in binnenen buitenzonwering en vloeren
waaronder tapijt, vinyl, marmoleum,
parket, laminaat en pvc
Waardebon!
Voor 10% korting op de
nieuwe kledinglijn van Body Engineers*
* BE store at RGYM Beverwijk

RGYM · SPOORSINGEL 115 · 1947 LD BEVERWIJK · INFO@RGYM.NL · WWW.RGYM.NL · 0251-745003

Zeestraat 50e, 1942 AR Beverwijk • www.sunstars.nl

Dit jaar vieren wij het vijfentwintigjarig bestaan van Radio Beverwijk. (Ik zal vaak de omschrijving ‘de radio’ gebruiken). Het doet ons goed dat blijkt dat de radio goed scoort bij onze luisteraars, zowel qua bekendheid als
wat betreft de programma’s. Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat dat bereikt wordt door een 100% vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers voor de techniek, interviews, reportages, verslagen, beheer en onderhoud, ja
zelfs de herinrichting en verfraaiing van onze studio. En dat gebeurt alles met de beperkte financiën die ons ter
beschikking staan. Over de financiën wil ik wel iets zeggen. Wij krijgen de vaste vergoeding die een aantal jaren
afgesproken tussen het Rijk en de VNG. Tot het begin van de crisis hadden wij ook een redelijk inkomen vanuit de
reclameopbrengsten. Die geldstroom is sterk terug gelopen en herstelt zich heel mondjesmaat.

Vijfentwintig jaar Radio Beverwijk,
een succes story
Sprak ik net over de opknapbeurt van onze studio, dan is
het goed te horen van onze bezoekers dat zij onder de indruk
zijn van wat onze vrijwilligers
van het oude gebouw hebben
weten te maken. Maar de belangrijkste taak van de radio is
vanzelfsprekend het maken en
uitzenden van goede en aantrekkelijke radioprogramma’s.
Wij zenden 24 uur per dag en
7 dagen per week onze programma’s uit. Het zijn o.a.
nieuwsuitzendingen (door de
overheid als speerpunt van lokale radio gezien waarmee de
lokale democratie gesteund
wordt), reportages van activi-

teiten en gebeurtenissen, culturele uitzendingen en natuurlijk
onze veel beluisterde muzieken jeugduitzendingen. Sedert
enige tijd werken de Heemskerkse en Velsense radio en
tv en Radio Beverwijk in een
samenwerkingsverband samen.
Zo is er een stevig sportprogramma op zondag welk programma draait onder supervisie
van Heemskerk, daarnaast bestaat een gezamenlijk nieuwsprogramma wat draait onder
aansturing van Beverwijk. Er is
een cultuurprogramma voorzien
waar Velsen het voortouw gaat
nemen, maar de start daarvan
laat even op zich wachten. Dit

ten gevolge van wat interne
problemen bij die omroep. Het
overleg tussen de besturen van
de drie omroepen en van de
programmaleiders is regelmatig
en constructief. Het is niet de
bedoeling om tot fusie over te
gaan. Ook al omdat de interne
organisatie van de drie omroepen redelijk verschillend is.
Graag wil ik even aandacht
vragen voor het - misschien minst bekende orgaan binnen
onze omroep... het PBO. Dit
is een zeer belangrijk deel van
Radio Beverwijk. Het is de taak
van het PBO om de programmering als geheel in de gaten

te houden en daar gevraagd of
ongevraagd advies over te geven. Het PBO bemoeit zich niet
met de individuele programma’s, dat is de taak van de programmaleiding. En het bestuur
let op of de Mediawet en de
Statuten worden geëerbiedigd.
Ik zal volstaan met deze grote
lijnen en niet in de vele details
die er zijn afdalen.
Het is duidelijk dat wij onze programma’s alleen kunnen maken
als er binnen de radio als geheel
en binnen de verschillende organen een goede verstandhouding heerst. En er is ook een
goede verstandhouding nodig

met ons publiek waar wij uitzendingen bij en over maken.
En wij kunnen zeggen dat het
vertrouwen in de verstandhouding breed aanwezig is. En wij
hopen in de komende jaren vol
vertrouwen in de kwaliteiten
van onze medewerkers verder
te kunnen gaan met het verder
ontwikkelen van Radio Beverwijk als gewaardeerde en graag
beluisterde omroep ten faveure
van onze Beverwijkse luiste-

raars en natuurlijk de IJmonders
via het samenwerkingsverband
daarbij te betrekken.
Het bestuur dankt alle medewerkers van nu en van vroeger
voor hun inzet, enthousiasme
en creativiteit voor Radio Beverwijk.

Ir. J. Camfferman
Voorzitter bestuur van
Radio Beverwijk
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Van voice-over naar programmaleider
Het hele leven van Frank Koning staat in het teken van muziek. Als DJ stond hij op
grote en kleine feesten, hij zong in diverse bands en hij maakte jarenlang programma’s voor een Amsterdamse ziekenomroep. Niemand keek er dan ook van op toen
hij zich in 1994 als vrijwilliger aanmeldde bij Radio Beverwijk. Behalve presenteren
en het coachen van nieuwe vrijwilligers is Frank Koning sinds enkele jaren ook lid
van de programmaleiding.
In 1975 maakte Frank kennis
met de ziekenomroep Radio Valerius. “Ik draaide in die tijd als

DJ op feesten en tijdens zo’n
feest werd ik er door iemand op
geattendeerd dat de ziekenom-

roep op zoek was naar vrijwilligers. Ik zocht contact en werd
aangenomen. Later heb ik ook

Zalmsalade
per stuk voor

Pond kibbeling
voor

Wijkertje
voor

2,50
9,95
7,95

nog voor RANO gewerkt, dat
was de ziekenomroep van het
AMC.” In 1984 kreeg Frank
een baan als docent Engels
bij het Berlingh College en
verhuisde hij vanuit Amsterdam naar Beverwijk. Het werk
voor de ziekenomroep bleef hij
gewoon doen, maar dat veranderde tien jaar later toen hij

met Radio Beverwijk in contact
kwam. “Ik kwam in gesprek met
Raimond Bos, we hadden het
over het inspreken van spotjes.
Die vond ik wat aan de lange
kant. Hij vroeg me: ‘Kun jij het
beter?’ en we spraken af dat ik
wat zou gaan inspreken.” Het
resultaat werd positief ontvangen en Frank werd de nieuwe
stem van Radio Beverwijk.
Aanvankelijk werd het hem niet
toegestaan om daarnaast ook
zelf programma’s te gaan maken, maar: “Dat heeft niet zo
heel erg lang geduurd. Ik begon
met het presenteren van het
actualiteitenprogramma Lokaal
Totaal. Daar kwam vervolgens
een eigen muziekprogramma
bij met de titel ‘Frank en Vrij’.
Als ik afwezig was, werd het
programma gemaakt door een
collega, meestal Erwin Dekker,
en heette het ‘Frank is Vrij’.
Met Erwin heb ik ook nog een
marathonuitzending gemaakt
met alleen maar muziek van
The Rolling Stones.” In de jaren die volgden, werkte Frank
Koning aan een groot aantal
andere programma’s. Hij presenteerde jaren lang het ontbijtprogramma ‘Waky Waky’,
dat tussen 07:00 en 08:00 uur
werd uitgezonden. Ook kwam
hij in actie als presentator van
sportprogramma’s en werkte
hij mee bij projecten op locatie.
Momenteel is hij wekelijks te
horen in ‘Popcircuit’ op woensdagmiddag en maakt hij ‘Lokaal Totaal’ op vrijdag. Samen

met Evert Vermeer presenteert
hij op maandagavond ‘Lijstenbrij’, een programma waarin
elke een hitlijst uit het verleden
wordt behandeld. Daarnaast
is hij vast teamlid van ‘Kijk op
de Wijk’, een programma dat
rechtstreeks verslag doet van
activiteiten in de gemeente.
“Dat is een heel belangrijk programma voor Radio Beverwijk,
omdat we ons presenteren in de
samenleving in plaats van naar
de samenleving. We hebben er
veel goodwill mee gekweekt,
niet alleen bij onze luisteraars
maar ook bij de lokale politiek
en in het midden- en kleinbedrijf.” Ruim vijf jaar geleden liet
programmaleider Raimond Bos
weten dat hij een groot aantal
taken wilde neerleggen. Frank
bood toen aan om een deel van
deze taken over te nemen. Samen met enkele collega’s vormt
hij sindsdien de nieuwe programmaleiding van de omroep
en is hij tevens verantwoordelijk
voor het aannemen van nieuwe
vrijwilligers. “We willen de programma’s maken die andere
omroepen niet kunnen, willen of
mogen maken”, legt hij uit. Zijn
passie voor muziek komt hem
daarbij goed van pas: “Ik vind
het mooi om bijzondere muziek
te kunnen delen met anderen.
Zo kan ik de horizon van de
luisteraars verbreden, want er
is veel meer tussen hemel en
aarde dan alleen de muziek uit
de hitlijsten.”
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KIJK OP DECOKAYGERARDPORTEGIES.NL VOOR NOG MEER AANBIEDINGEN

Henk Tol & Zonen
Beverhof 37A • Beverwijk
0251 210 371

GERARD PORTEGIES

BEHANG-VERF
TAPIJTEN
GORDIJNEN
ZONWERINGEN
GLAS

Baanstraat 55, Beverwijk, tel. 0251 - 227785
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ZEVEN
DAGEN PER WEEK
GEOPEND
Beverhof 44,
1941 EC Beverwijk
0251-293570

www.wereldrestaurantbeverhof.nl

Altijd op zoek naar getalenteerde vrijwil igers
De programma’s van Radio Beverwijk worden gemaakt door vrijwilligers. Niemand in
de organisatie krijgt betaald voor de vele uren vrije tijd die worden opgeofferd om
dagelijks actualiteiten en muziek te kunnen uitzenden. Voor de een gaat het om een
paar uur in de week, de ander zit er al snel een paar uur per dag, gedurende een aantal
dagen in de week. Al deze vrijwilligers hebben met elkaar gemeen dat ze verknocht
zijn aan het maken van radioprogramma’s. Met name in de afgelopen twee jaar is het
aantal vrijwilligers flink gestegen.
die zelf overwegen om iets bij
Radio Beverwijk te gaan doen,
heeft hij maar één advies: “Als
het presenteren van radioprogramma’s je hobby is of het lijkt
je leuk om te doen, meld je dan
aan!”

Eddy Keur
Presentator Eddy Keur (53)
heeft al heel wat van de wereld gezien. Hij woonde, buiten Nederland, in vier andere
landen, waaronder Sri Lanka.
Zes maanden geleden is hij begonnen als vrijwilliger bij Radio
Beverwijk. Nieuw was het voor
hem niet om programma’s te
presenteren, want: “Ik woonde
hiervoor in Amsterdam, daar
was ik presentator bij IJburg
TV. Ik had er een eigen programma, genaamd ‘Keur in
de wijk’. Elf maanden geleden
verhuisde ik naar Beverwijk en
toen ik later een oproep van Radio Beverwijk zag voor nieuwe
vrijwilligers, heb ik me aange-

meld.” Door zijn ruime ervaring
met presentatiewerk kon Eddy
vrijwel meteen aan de slag. Hij
is nu de vaste presentator van
IJmond Nieuws en Lokaal Totaal op woensdagavond, twee
actualiteitenprogramma’s van
een uur, direct aansluitend op
elkaar. Hoewel het presenteren
hem goed af gaat, is het wel
even wennen aan de nieuwe
situatie, die anders is dan bij zijn
TV-werk. “Ik mis af en toe het
rechtstreekse contact met de
mensen. We doen veel interviews telefonisch. In de aanloop
naar de verkiezingen hadden
we de politici hier aan tafel. Dat
is veel leuker.” Voor mensen

Programmatechnicus Marc van
Turnhout (61) is sinds begin dit
jaar actief in de studio van Radio Beverwijk. Zijn vrouw Manja
begon vorig jaar, samen met
Esther Hoeben, aan het wekelijkse spirituele programma
‘Tussen hemel en aarde’. Het
jaar 2018 ging bij Radio Beverwijk van start met een week
lang de grootste hits uit de jaren

’60. Marc vertelt: “Mijn vrouw
Manja werd benaderd om ook
wat uurtjes van dat programma
voor haar rekening te nemen.
Dat betekent veel Engelse titels
uitspreken en haar Engels is
niet zo sterk, dus vroeg ze mij
om dat te doen. Ik vond het heel
gezellig in de studio.” Terwijl hij
zijn vrouw assisteerde in het
programma, keek hij belangstellend naar hoe de mengtafel
werd bediend door collega Janine Niesing. “Ik dacht ‘Hé, wat
daar gebeurt, vind ik ook wel
interessant’ en na afloop raakte ik met haar in gesprek. We
spraken af dat ik een uurtje met
haar zou meekijken en nadat ik
dat had gedaan, was de interesse definitief gewekt.” Marc
is inmiddels de vaste technicus
van IJmond Nieuws en Lokaal
Totaal op vrijdag en leert geleidelijk de fijne kneepjes van
het vak programmatechnicus.
Op termijn wil hij zich ook gaan

verdiepen in de software die
door de omroep wordt gebruikt
om de programma’s te maken. Marc moest in 2016 om
gezondheidsredenen zijn betaalde baan stopzetten. “Nu ik
hier als vrijwilliger werk, heb ik
weer het gevoel dat ik collega’s
heb. Door iedereen die ik hier
tegenkwam, werd ik warm onthaald. Dat heeft me veel goed
gedaan.”
Ook op redactioneel gebied is
er altijd veel te doen. Radio Beverwijk verzorgt elke werkdag
twee actualiteitenrubrieken en
dat vergt de nodige voorbereiding. Het redactieteam werd in
2017 flink uitgebreid van twee
naar nu vijf medewerkers. Simone Tessensohn (48) is een
van de nieuwkomers in het
team. Ze begon een half jaar
geleden met het redactiewerk.
“Ik werd door een vriend van mij

benaderd. Hij werkt al jaren bij
Radio Beverwijk en vond het
redactiewerk echt iets voor mij.
Ik was alleen maar verbaasd en
wist ook nog niet zo goed wat
ik me erbij moest voorstellen.
Maar het blijkt echt een schot
in de roos. Het doornemen van
de mail, het bellen met mensen,
het maken van afspraken en zo
het programma helemaal samenstellen, dat is zo leuk om te
doen! Ik wist niet dat het redactiewerk me zo goed zou bevallen.” Simone, moeder van drie
zoons, is herintredend op de
arbeidsmarkt en doet met het
redactiewerk bij Radio Beverwijk alvast de nodige ervaring
op. “Een geweldige kans die ik
heb gekregen. Genieten van de
programma’s en de muziek van
Radio Beverwijk en met elkaar
iets moois neerzetten. Ik zit hier
helemaal op mijn plek!”

Simone Tessensohn
Ook vrijwilliger worden bij Radio Beverwijk...?
Stuur dan een e-mail met motivatie naar
programmaleiding@radiobeverwijk.nl of bel
tussen 10:00 en 12:00 uur naar 0251 254958.

Marc van Turnhout
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ADVERTENTIEPUZZEL

Deze puzzel bestaat uit twee delen. De nevenstaande twintig omschrijvingen hebben allemaal betrekking op advertenties in deze krant. De cijfers achter de omschrijvingen geven aan uit hoeveel letters het antwoord bestaat. Vul
in het vakjesrooster alle antwoorden achter elkaar in. Begin dus niet voor elk antwoord op een nieuwe regel, maar
vul direct achter het eerste antwoord het tweede antwoord in, ga indien nodig op de volgende regel verder. Gebruik
voor elke letter een nieuw vakje.

A B C D E

F G H

I

J

K

L M N O

1
2
3

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De naam van het bedrijf van Razie Maria. (10)
Een pot XD Gloss van dit merk kost 46 euro. (7)
Het huisnummer van dit bedrijf is 138. (6)
Een plaats waar je lekker eet. (4)
De beddenzaak waar u goed van slaapt. (10)
Hier verras je je moeder met een high tea. (4)
Kleding van Body Engineers is hier verkrijgbaar. (4)
Hier worden oude videobanden overgezet op dvd. (10)
Organisatie met puzzelstukjes in het logo. (3)
De achternaam van de slager. (6)
Hier kun je lekker je hond wassen. (8)
Volgend jaar heeft deze organisatie een jubileum. (3)
Dit bedrijf is gespecialiseerd in zonwering. (8)
Pizza, pasta of een vleesgerecht van de grill. (9)
Voor het organiseren van diverse evenementen. (6)
De straat waar muziek zit in huisnummer 140. (10)
Lekker eten met 15% korting op je bestelling. (9)
Je auto laten keuren zonder afspraak te maken. (5)
Verkozen tot leukste restaurant van Beverwijk. (24)
Het materiaal waarmee men op huisnummer
12b werkt. (4)

4
5
6
7
8
9
10
Wanneer je de twintig antwoorden hebt ingevuld, is het rooster volledig
met letters gevuld. Vind nu de oplossing van de puzzel door de letters
uit de volgende vakjes achter elkaar te noteren:
B6, I4, N7, C3, F9, A2, G3, M5, E8, I5, O4, O3, E7, K6, N8,
B9, B1, E2, B3, I1, I3, L10, G6, J2, D8, H2, M9, K4

Stuur de oplossing uiterlijk
20 mei 2018 per e-mail naar
prijsvraag@radiobeverwijk.nl met
vermelding van naam, adres en
telefoonnummer. Onder de goede
inzenders verloten wij op zater-

dag 26 mei 2018 een diner met
zeezicht voor 2 personen (incl. 2
consumpties) bij hotel Het Hoge
Duin te Wijk aan Zee, 5 waardebonnen voor 1 uur bowlen met 6
personen bij Bobs Party & Events

te Uitgeest en 5x de cd “Samen”
van Samantha van Son en Robbie Steenbeek. De oplossing van
de puzzel en de winnaars van de
prijzen zullen op zaterdag 26 mei
2018 bekend worden gemaakt

tijdens het jubileumprogramma
tussen 12:00 en 16:00 uur. Ook
zullen deze gegevens via www.
radiobeverwijk.nl worden gepubliceerd. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.

Lintje voor Jaap Stad
Presentator Jaap Stad heeft
vorige week een Koninklijke
onderscheiding ontvangen. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen
werd hij door burgemeester
Martijn Smit benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Stad kreeg de onderscheiding
als blijk van zijn jarenlange inzet voor de Bewonerskern van

woningcorporatie Pré Wonen
en voor Radio Beverwijk. Bij de
Bewonerskern was hij geruime
tijd voorzitter. In die hoedanigheid voerde hij overleg met de
directie van de woningcorporatie en kwam hij op voor de
belangen van de huurders.
Ook verzorgde hij een column
in het magazine van de Bewo-

nerskern. Jaap nam vorig jaar
afscheid als bestuurslid van de
Bewonerskern. Bij Radio Beverwijk presenteert hij al vele
jaren de programma’s Nashville
Express en Van Bayou Tot Rio
Grande. Sinds een aantal jaren
maakt hij samen met Willem
Kuijper ook het programma Van
Ballade Tot Swing.

Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) is een lokale professionele
organisatie voor sociale vraagstukken. Binden & verbinden, stimu
leren eigen kracht, participatie & versterken eigen netwerk en (maat
schappelijke) ontwikkeling zijn de hoofdtaken van de stichting.
Het doel hiervan is het welbevinden van de Beverwijkse burger. Zorgen dat de mensen mee
doen en mee kunnen doen in de samenleving. De werkzaamheden van de stichting zijn veelomvattend wat blijkt uit het brede scala aan activiteiten en projecten waarbij de stichting
direct of indirect betrokken is en de vele netwerkpartners waarmee de stichting samenwerkt.
Een greep uit de vele activiteiten: “Wijk-Uit” PlusBus, ontmoetingsochtenden, Maatjes
project, Taal in de wijk, Sociaal Team, (ambulant) jongerenwerk NUL251 en 9 peutercentra.
Kortom, SWB staat met beide benen stevig in de lokale samenleving.

Altijd in de buurt!
telefoon: 0251-300300 info@welzijnswb.nl www.welzijnswb.nl
twitter: @welzijnSWB facebook: Stichting Welzijn Beverwijk

Begijnenstraat 11, 1941 BR Beverwijk
telefoon: 0251-22 24 55
www.donnalouise.nl
info@donnalouise.nl
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Hardcore Time

trekt luisteraars uit
het hele land
Radio Beverwijk brengt programma’s om luisteraars te
informeren over zaken die spelen in eigen gemeente,
maar heeft daarnaast ook een aantal programma’s
waarin specifieke muziekstijlen belicht worden en die
ieder hun eigen specifieke doelgroep aanspreken. Een
voorbeeld hiervan is de muziek die op zaterdagavond
gedraaid wordt. Housemuziek in diverse stijlen is wat
de luisteraars vanaf 20:00 uur kunnen verwachten.
Het begon ruim vijf jaar geleden met een voorstel van Tim
de Wit (DJ I-White) om een
nieuw programma op zaterdagavond te gaan maken met
house en hardstyle. De Wit,
toen al enige tijd bij Radio Beverwijk actief als technicus van
het
actualiteitenprogramma
Lokaal Totaal, vulde in eerste
instantie één uur zendtijd, van
20:00 tot 21:00 uur, onder
de naam Weekend Warriors.
Toen twee jaar later René Thepass aanschoof, werd het programma inhoudelijk opnieuw
vormgegeven. Al snel volgde
een uitbreiding naar twee uur

zendtijd, maar daar bleef het
niet bij. Sinds vorig jaar heeft
Radio Beverwijk er een nieuw
programma bij: Hardcore
Time. Dit programma volgt direct op Weekend Warriors en
heeft luisteraars in het hele
land. De avond kent hierdoor
een logische opbouw, want in
het eerste uur van Weekend
Warriors ligt het tempo van
de beats nog het laagst, namelijk tussen 100 en 120 per
minuut. Geleidelijk wordt dat
opgevoerd tot boven de 150 in
Hardcore Time.
Zowel Tim de Wit als René
Thepass zijn allebei als DJ

Het team van Hardcore Time: Rick Esser, René Thepass, Daan Veen en Jos Lokhorst.
op feesten actief. Thepass is
zelfs al jaren aan het werk in
de hardcore wereld en produceerde zelf heel wat tracks.
Door zijn jarenlange ervaring
heeft hij een groot netwerk opgebouwd en dat komt hij bij het
regelen van gasten goed van
pas. Hij vertelt: “Ik heb veel
contacten en ik kwam erachter dat er eigenlijk nergens een
gepresenteerd radioprogramma bestond, waarin het echte
hardcore gevoel goed tot uiting
komt. Wij draaien niet alleen
de muziek, maar we bezoeken
ook feesten en maken daar
reportages. We willen echt de

beleving van zo’n feest pakken
en het gevoel dat je erbij krijgt,
overbrengen op de luisteraars.
Dat is opgevallen bij de DJ’s
en producers, die graag willen
meewerken. In de studio hebben we in een jaar tijd heel wat
gast-DJ’s ontvangen. Niet alleen jonge talenten, maar ook
de grote namen uit de hardcore wereld komen graag bij
ons langs.”
Voor de echt liefhebbers van
hardcore is dit hét radioprogramma waar ze lang op hebben moeten wachten. Vandaar
dat de luistercijfers, zeker

voor een lokale omroep, uitzonderlijk hoog zijn. “Hoeveel
mensen via de ether en via
de kabel luisteren, dat is niet
goed te meten. Wat we wel
precies weten is hoeveel mensen via onze stream luisteren.
We streamen het programma
wekelijks live via Facebook
en gemiddeld luisteren daar
ongeveer 1500 tot 2000 mensen naar. We hebben zelfs een
piek gehad van bijna 3100
luisteraars.” De programma’s
op zaterdagavond worden inmiddels door een heel team
gemaakt. Naast Tim de Wit
(DJ I-White) zijn Rick Esser

(DJ Esser), Jos Lokhorst (DJ
Facelift) en Jeffrey Vrught
(DJ 4-Beats) aangeschoven
bij Weekend Warriors, terwijl naast René Thepass ook
Daan Veen (DJ Radiation
One) en wederom Rick Esser
en Jos Lokhorst meewerken
aan Hardcore Time. De studio wordt voor deze twee programma’s uitgebreid met een
speciale DJ-set om live houseen hardcore tracks te kunnen draaien. Het programma
Hardcore Time is rechtstreeks
te horen op zaterdagavond van
22:00 tot 24:00 uur.

Op weg naar
50 jaar SIG
In 2019 heeft de SIG ook een jubileum
te vieren. We bestaan dan 50 jaar! Reden
voor feest. En dat vieren we graag met
anderen.
Op weg naar het jubileum gaan we ons
inzetten voor de stichting Kinderen van
de Voedselbank én voor de kinderen die
zijn verbonden aan de SIG. We willen
voor hen een onvergetelijke herinnering
creëren, omdat ook zij vaak veel te kort
komen.

Jubileumproducten
We doen dat met de verkoop van
bijzondere jubileumproducten. Speciaal
bedacht en gemaakt door cliënten van
onze dagbesteding. Te koop bij o.a.
cadeauwinkel De Schans in Beverwijk.

Doneren
Doneren voor het goede doel kan
natuurlijk ook, op rekeningnr.
NL84 INGB 066 014 85 95 t.n.v. Stichting
SIG te Beverwijk, onder vermelding van
Gift Kinderen.

De SIG, organisatie voor ondersteuning
van mensen met een beperking,
feliciteert Radio Beverwijk van harte met
zijn 25-jarig bestaan.

Meer SIG-jubileumnieuws:
www.sig.nu
@Stichting SIG
@Wisselwerk dagbesteding
Winkels in Beverwijk:
Cadeauwinkel De Schans, Schans 1
Wissel4Kids (tweedehands kinderkleding en
cadeaus), Alkmaarseweg 1
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De programma’s

Vertegenwoordigers van het stadsbestuur lichten
recent genomen besluiten en/of ontwikkelingen
in de gemeente toe. De programmatitel refereert
aan het adres van het stadhuis.
13:00 - 14:00 uur: Popcircuit
Frank Koning draait muziek uit de jaren ‘50, ‘60
en ‘70 met af en toe een uitstapje en altijd een
interessant verhaal. Vaste onderdelen zijn ‘De Bkant’, ‘De namaakplaat’ en ‘Het vat van Vincent’.

VAN RADIO BEVERWIJK
MAANDAG
00:00 - 02:00 uur: Relax
Genieten van de allermooiste romantische muziek bij Radio Beverwijk. Een aangename muziekmix voor iedereen die nog even wil of moet
wakker blijven.
02:00 - 07:00 uur: Non-Stop Nacht
Een aangename muziekmix voor iedereen die ‘s
nachts wakker wil blijven. Uitsluitend de beste
muziek van toen en nu, met tussen 02:00 en
04:00 uur uitsluitend muziek uit de jaren ’80.
07:00 - 09:00 uur: Wonderland (herhaling)
Informatief programma waarin de tijd wordt genomen om dieper in te gaan op verschillende
aspecten van de lokale samenleving. Dit is een
herhaling van zaterdagochtend 10:00 - 12:00
uur.
09:00 - 10:00 uur: Muziek in de morgen
Een gezellige muziekmix met een grote diversiteit aan muziek, afgewisseld met informatie over
activiteiten die in de gemeente Beverwijk plaatsvinden.
10:00 - 12:00 uur: De Ochtendmix
Gevarieerd muziekprogramma met popclassics,
de hits van nu en muziek van Nederlandse bodem. Vaste rubrieken zijn de cd van de week,
de agenda, het Rondje Hollands en de verzoekplaten.
12:00 - 14:00 uur: Van Ballade Tot Swing
Willem Kuijper en Jaap Stad draaien muziek uit
hun eigen platenkast. Om en om kiezen ze een
muziekstuk uit, in twee uur tijd komen diverse
muziekstijlen aan bod, van ballade tot swing!
14:00 - 15:00 uur: Nashville Express
Country & Westernmuziek, samengesteld en
gepresenteerd door Jaap Stad, met veel achtergrondinformatie over deze muziek. De techniek
wordt door Daan de Vries Jr. verzorgd.
15:00 - 16:00 uur: In Der Jausenstation
Het Duitstalige muziekprogramma van Radio
Beverwijk, verzorgd door Jan Camfferman, met
aandacht voor Schlagers, volksmusik en volkstümliche Musik, maar zo nu en dan ook operette.
16:00 - 17:00 uur: Van Bayou
Tot Rio Grande (herhaling)
De muziek die zijn oorsprong vindt in het gebied
van Texas tot Mexico wordt een uur lang belicht.
Dit is een herhaling van donderdagmiddag 14:00
- 15:00 uur.
17:00 - 18:00 uur: Uit De Archieven
Van Radio Beverwijk
Sinds de eerste uitzending van Radio Beverwijk
in 1993 werd gemaakt, is er heel wat materiaal
bewaard gebleven. In dit programma zijn archiefopnames van Radio Beverwijk te horen.
18:00 - 19:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk tussen 18:00 en 19:00
uur samen de actualiteiten uit de regio IJmond
door middel van nieuwsbulletins en interviews.
19:00 - 20:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk
in een gevarieerd programma met interviews,

nieuwsbulletins en vaste bijdragen van diverse
Beverwijkse organisaties.
20:00 - 21:00 uur:
Historische Verkenningen
Reeks programma’s over de regio Kennemerland in de middeleeuwen, in samenwerking met
Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie.
21:00 - 22:00 uur: Lijstenbrij
Wekelijks programma met een hitparade centraal uit Nederland, Engeland of Amerika. Frank
Koning en Evert Vermeer larderen het geheel
met wetenswaardigheden en nieuwsfeiten.
22:00 - 23:00 uur: Hoorspel
Oude tijden herleven met voor het slapen gaan
een hoorspel. Van Paul Vlaanderen uit de jaren
‘50 tot en met science fictionverhalen uit de jaren ‘80. Heerlijk als afsluiting van de dag.
23:00 - 02:00 uur: Relax
Genieten van de allermooiste romantische muziek bij Radio Beverwijk. Een aangename muziekmix voor iedereen die nog even wil of moet
wakker blijven.
DINSDAG
02:00 - 07:00 uur: Non-Stop Nacht
Een aangename muziekmix voor iedereen die ‘s
nachts wakker wil blijven. Uitsluitend de beste
muziek van toen en nu, met tussen 02:00 en
04:00 uur uitsluitend muziek uit de jaren ’80.
07:00 - 08:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk samen de actualiteiten
uit de regio IJmond. Dit is een herhaling van de
avond ervoor.

Willem Kuijper en Jaap Stad draaien muziek uit
hun eigen platenkast. Dit is een herhaling van
maandagmiddag 12:00 - 13:00 uur.
17:00 - 18:00 uur: Van Fonautograaf
Tot Mp3
Serie radioprogramma’s over de geschiedenis
van het opgenomen geluid, muziek en radio.
Daan de Vries Jr. vertelt wetenswaardigheden
en laat authentieke historische opnames horen.
18:00 - 19:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk tussen 18:00 en 19:00
uur samen de actualiteiten uit de regio IJmond
door middel van nieuwsbulletins en interviews.
19:00 - 20:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk
in een gevarieerd programma met interviews,
nieuwsbulletins en vaste bijdragen van diverse
Beverwijkse organisaties.
20:00 - 22:00 uur: Bill Turner
Rock ‘n’ Roll Show
Wekelijks presenteren Hans van Haarlem en
Rob Retz een selectie uit 50’s style rock ‘n’ roll
en rhythm & blues met veel informatie over deze
muzieksoort.
22:00 - 23:00 uur: Stones Unlimited
Het repertoire van The Rolling Stones, in chronologische volgorde, gepresenteerd door Frank
Koning.
23:00 - 02:00 uur: Relax
Genieten van de allermooiste romantische muziek bij Radio Beverwijk. Een aangename muziekmix voor iedereen die nog even wil of moet
wakker blijven.
WOENSDAG

08:00 - 09:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk met
interviews, nieuwsbulletins en vaste bijdragen
van diverse Beverwijkse organisaties. Dit is een
herhaling van de avond ervoor.
09:00 - 10:00 uur: Muziek in de morgen
Een gezellige muziekmix met een grote diversiteit aan muziek, afgewisseld met informatie over
activiteiten die in de gemeente Beverwijk plaatsvinden.

02:00 - 07:00 uur: Non-Stop Nacht
Een aangename muziekmix voor iedereen die ‘s
nachts wakker wil blijven. Uitsluitend de beste
muziek van toen en nu, met tussen 02:00 en
04:00 uur uitsluitend muziek uit de jaren ’80.
07:00 - 08:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk samen de actualiteiten
uit de regio IJmond. Dit is een herhaling van de
avond ervoor.

10:00 - 12:00 uur: De Ochtendmix
Gevarieerd muziekprogramma met popclassics,
de hits van nu en muziek van Nederlandse bodem. Vaste rubrieken zijn de cd van de week,
de agenda, het Rondje Hollands en de verzoekplaten.

08:00 - 09:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk met
interviews, nieuwsbulletins en vaste bijdragen
van diverse Beverwijkse organisaties. Dit is een
herhaling van de avond ervoor.

12:00 - 14:00 uur: Toffe Tonen
Jos Bierman presenteert gevarieerde muziek
met ruimte voor een groet of verzoekplaat. De
muziekkeuze bestaat onder meer uit oldies, Nederlandstalige muziek en country.

09:00 - 10:00 uur: Muziek in de morgen
Een gezellige muziekmix met een grote diversiteit aan muziek, afgewisseld met informatie over
activiteiten die in de gemeente Beverwijk plaatsvinden.

14:00 - 16:00 uur: De Platenkast
Elly van Amstel draait de mooiste en de beste
muziek uit haar eigen platenkast. Een selectie
van de meest populaire songs uit de afgelopen
vijftig jaar.

10:00 - 12:00 uur: De Ochtendmix
Gevarieerd muziekprogramma met popclassics,
de hits van nu en muziek van Nederlandse bodem. Vaste rubrieken zijn de cd van de week,
de agenda, het Rondje Hollands en de verzoekplaten.

16:00 - 17:00 uur: Van Ballade Tot Swing
(herhaling)

12:00 - 13:00 uur: Stationsplein 48

14:00 - 16:00 uur: Kennemer Muziekfabriek
(herhaling)
De muziek van artiesten uit de regio Kennemerland krijgt twee uur lang een erepodium.
Dit is een herhaling van zaterdagmiddag 12:00
- 14:00 uur.
16:00 - 17:00 uur: Jazztime (herhaling)
Willem Kuijper praat de beste jazz, swing en
bluesmuziek aan elkaar. Dit is een herhaling van
zondagavond 21:00 - 22:00 uur.
17:00 - 18:00 uur: Rondom De Wijkertoren
Alles over de geschiedenis van de gemeente
Beverwijk en de directe omgeving. Via diverse
vaste rubrieken kom je heel wat te weten over
deze regio.
18:00 - 19:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk tussen 18:00 en 19:00
uur samen de actualiteiten uit de regio IJmond
door middel van nieuwsbulletins en interviews.
19:00 - 20:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk
in een gevarieerd programma met interviews,
nieuwsbulletins en vaste bijdragen van diverse
Beverwijkse organisaties.
20:00 - 21:00 uur: Emotions
Ivon Sopaheluwakan draagt gedichten voor uit
eigen werk, maar ook gedichten van luisteraars.
Het geheel wordt compleet gemaakt met bijpassende romantische muziek.
21:00 - 22:00 uur: Musiclopedie
Jolanda Spanjaard en Janine Niesing nemen de
luisteraar mee op een verrassende en onverwachte reis langs de klassieke muziek, maar ook
het heden wordt niet vergeten.
22:00 - 23:00 uur: Kris Kras Klassiek
De grootste componisten, maar ook onbekende
meesters komen voorbij in dit programma. De
samenstelling en presentatie liggen in handen
van Hans Dijst.
23:00 - 02:00 uur: Relax
Genieten van de allermooiste romantische muziek bij Radio Beverwijk. Een aangename muziekmix voor iedereen die nog even wil of moet
wakker blijven.
DONDERDAG
02:00 - 07:00 uur: Non-Stop Nacht
Een aangename muziekmix voor iedereen die ‘s
nachts wakker wil blijven. Uitsluitend de beste
muziek van toen en nu, met tussen 02:00 en
04:00 uur uitsluitend muziek uit de jaren ’80.
07:00 - 08:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk samen de actualiteiten
uit de regio IJmond. Dit is een herhaling van de
avond ervoor.
08:00 - 09:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk met
interviews, nieuwsbulletins en vaste bijdragen
van diverse Beverwijkse organisaties. Dit is een
herhaling van de avond ervoor.
09:00 - 10:00 uur: Muziek in de morgen
Een gezellige muziekmix met een grote diversiteit aan muziek, afgewisseld met informatie over
activiteiten die in de gemeente Beverwijk plaatsvinden.
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10:00 - 12:00 uur: De Ochtendmix
Gevarieerd muziekprogramma met popclassics,
de hits van nu en muziek van Nederlandse bodem. Vaste rubrieken zijn de cd van de week,
de agenda, het Rondje Hollands en de verzoekplaten.
12:00 - 14:00 uur: Bekijk ‘t Maar
(herhaling)
Maus Granaat ontvangt een gast, veelal een bekende Nederlander, en bespreekt diens carrière
en muzikale voorkeuren. Dit is een herhaling van
zondagavond 19:00 - 21:00 uur.
16:00 - 17:00 uur: Van Bayou
Tot Rio Grande (herhaling)
De muziek die zijn oorsprong vindt in het gebied
van Texas tot Mexico wordt een uur lang belicht
door presentator Jaap Stad. De techniek wordt
door Daan de Vries Jr. verzorgd.
15:00 - 16:00 uur: Alle Hens Aan Dek
Aandacht voor shantykoren en seasongs. De
achtergronden bij de liederen worden uitgelegd
door Agnes en Jan Meijer. Dit programma is inmiddels gestopt, het betreft archiefopnames.
16:00 - 17:00 uur: Van Ballade Tot Swing
(herhaling)
Willem Kuijper en Jaap Stad draaien muziek uit
hun eigen platenkast. Dit is een herhaling van
maandagmiddag 13:00 - 14:00 uur.
17:00 - 18:00 uur: De Wijk Terug In De Tijd
Jarenlang werd op zaterdagochtend het praatprogramma “De Wijk Terug In De Tijd” uitgezonden. In deze reeks worden de afleveringen uit de
jaren ‘90 en ‘00 nog eens herhaald.
18:00 - 19:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk tussen 18:00 en 19:00
uur samen de actualiteiten uit de regio IJmond
door middel van nieuwsbulletins en interviews.
19:00 - 20:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk
in een gevarieerd programma met interviews,
nieuwsbulletins en vaste bijdragen van diverse
Beverwijkse organisaties.
20:00 - 21:00 uur: Tussen Hemel En Aarde
Spiritueel programma, gepresenteerd door Manja van Turnhout en Esther Hoeben. Zij maken dit
programma op basis van hun jarenlange kennis
en ervaring, luisteraars kunnen vragen stellen.
21:00 - 22:00 uur: Muziekpalet
Hans Dijst en Pepijn de Heij draaien een uur lang
muziek uit binnen- en buitenland, gebaseerd op
een steeds wisselend thema.
22:00 - 23:00 uur: Donkey Pop
Aandacht voor popmuziek uit de IJmond. Dit programma wordt gemaakt door Heemskerk FM en
gepresenteerd door Erwin Simons. De uitzending
bij Radio Beverwijk is daarvan een herhaling.
23:00 - 02:00 uur: Relax
Genieten van de allermooiste romantische muziek bij Radio Beverwijk. Een aangename muziekmix voor iedereen die nog even wil of moet
wakker blijven.
VRIJDAG
02:00 - 07:00 uur: Non-Stop Nacht
Een aangename muziekmix voor iedereen die ‘s
nachts wakker wil blijven. Uitsluitend de beste
muziek van toen en nu, met tussen 02:00 en
04:00 uur uitsluitend muziek uit de jaren ’80.
07:00 - 08:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk samen de actualiteiten
uit de regio IJmond. Dit is een herhaling van de
avond ervoor.
08:00 - 09:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk met

interviews, nieuwsbulletins en vaste bijdragen
van diverse Beverwijkse organisaties. Dit is een
herhaling van de avond ervoor.
09:00 - 10:00 uur: Muziek in de morgen
Een gezellige muziekmix met een grote diversiteit aan muziek, afgewisseld met informatie over
activiteiten die in de gemeente Beverwijk plaatsvinden.
10:00 - 12:00 uur: De Ochtendmix
Gevarieerd muziekprogramma met popclassics,
de hits van nu en muziek van Nederlandse bodem. Vaste rubrieken zijn de cd van de week,
de agenda, het Rondje Hollands en de verzoekplaten.
12:00 - 14:00 uur: De Platenkast
Elly van Amstel draait de mooiste en de beste
muziek uit haar eigen platenkast. Een selectie
van de meest populaire songs uit de afgelopen
vijftig jaar.
14:00 - 15:00 uur: Rocken Zonder Rollen
Programma van George Backer met Indorock,
een muzikale stroming die voornamelijk populair
was in de periode van 1958 tot 1968 en een
grote diversiteit aan artiesten en stijlen kende.
15:00 - 16:00 uur: HaFaBraklanken
Harmonie-, fanfare- en brassmuziek, met aandacht voor de verenigingen uit de regio die deze
muziek laten leven. Een programma van Heemskerk FM, dat door Radio Beverwijk wordt herhaald.
16:00 - 17:00 uur: Jazztime (herhaling)
Willem Kuijper praat de beste jazz, swing en
bluesmuziek aan elkaar. Dit is een herhaling van
zondagavond 22:00 - 23:00 uur.

uit de regio IJmond. Dit is een herhaling van de
avond ervoor.
08:00 - 09:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk met
interviews, nieuwsbulletins en vaste bijdragen
van diverse Beverwijkse organisaties. Dit is een
herhaling van de avond ervoor.
09:00 - 10:00 uur: Tune-In To The 80’s
Gevarieerde muziek uit de jaren 80, afgewisseld
met informatie over wat er toen te doen was en
vaste rubrieken als de Belvertentie, de 80’s-quiz
en ‘Wat gebeurde er dertig jaar geleden’.
12:00 - 14:00 uur: Kennemer Muziekfabriek
De muziek van artiesten uit de regio Kennemerland krijgt twee uur lang een erepodium. Ze
kunnen zelf hun materiaal opsturen naar Radio
Beverwijk om het te laten uitzenden.
12:00 - 14:00 uur: Kijk Op De Wijk
(alleen laatste zaterdag v/d maand)
Op de laatste zaterdag van de maand (maar
soms ook op andere dagen) vervalt ‘De Kennemer Muziekfabriek’ om plaats te maken voor
‘Kijk Op De Wijk’, een live uitzending op locatie.
14:00 - 16:00 uur: De Zaterdagmiddag Mix
Popmuziek in de meest brede zin des woords.
Bekende hits uit verschillende decennia, samengesteld en gepresenteerd door Raimond Bos
met diverse vaste rubrieken.
16:00 - 18:00 uur: Bluestrain FM
Wekelijks programma van Seaport FM, de lokale
omroep van de gemeente Velsen, met uitsluitend
bluesmuziek. Het programma wordt gemaakt
door Rob de Fries en bij Radio Beverwijk herhaald.

17:00 - 18:00 uur: Historische
Verkenningen (herhaling)
Reeks programma’s over de regio Kennemerland in de middeleeuwen, in samenwerking met
Jean Roefstra van de Stichting Historische Archeologie. De reeks op vrijdagmiddag betreft
herhalingen.

18:00 - 19:00 uur: The Long Versions Disco
Show
Weet je nog wel... de 12’’...? René Thepass laat
oude tijden herleven met een heel uur lange versies van platen die in de korte versie grote hits
waren.

18:00 - 19:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk tussen 18:00 en 19:00
uur samen de actualiteiten uit de regio IJmond
door middel van nieuwsbulletins en interviews.

19:00 - 20:00 uur: Rick & Joost... Proost!
Je denkt dat je alles al hebt gehad en er niets
nieuws meer is onder de zon...? Fout...! De ene
verrassing is nog niet voorbij of de volgende dient
zich alweer aan bij Rick Esser en Joost Visch.

19:00 - 20:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk
in een gevarieerd programma met interviews,
nieuwsbulletins en vaste bijdragen van diverse
Beverwijkse organisaties.

20:00 - 22:00 uur: Weekend Warriors
Hedendaagse dance, house- en hardstyle muziek, als opwarmer voor het uitgaan, met Tim
de Wit (DJ I-White) zijn Rick Esser (DJ Esser),
Jos Lokhorst (DJ Facelift) en Jeffrey Vrught (DJ
4-Beats).

20:00 - 21:00 uur: Cult-uur
Wekelijks cultureel radiomagazine. Dit programma wordt uitgezonden door Heemskerk FM, Radio Beverwijk en RTV Seaport. Het programma
wordt gemaakt vanuit de studio in IJmuiden.
21:00 - 23:00 uur: Haydi Bakalim
Programma voor luisteraars van Turkse origine in
de IJmond, bedoeld om een positieve bijdrage te
leveren aan het integratieproces en de Turkstalige luisteraars te voorzien van informatie.
23:00 - 02:00 uur: Relax
Genieten van de allermooiste romantische muziek bij Radio Beverwijk. Een aangename muziekmix voor iedereen die nog even wil of moet
wakker blijven.
ZATERDAG
02:00 - 07:00 uur: Non-Stop Nacht
Een aangename muziekmix voor iedereen die ‘s
nachts wakker wil blijven. Uitsluitend de beste
muziek van toen en nu, met tussen 02:00 en
04:00 uur uitsluitend muziek uit de jaren ’80.
07:00 - 08:00 uur: IJmond Nieuws
Elke werkdag brengen Heemskerk FM, Seaport
FM en Radio Beverwijk samen de actualiteiten

22:00 - 24:00 uur: Hardcore Time
Uniek programma met interviews, reportages
en live DJ-sets, gemaakt door René Thepass
in samenwerking met Daan Veen (DJ Radiation
One), Rick Esser (DJ Esser), Jos Lokhorst (DJ
Facelift).

ZONDAG
00:00 - 02:00 uur: Relax
Genieten van de allermooiste romantische muziek bij Radio Beverwijk. Een aangename muziekmix voor iedereen die nog even wil of moet
wakker blijven.
02:00 - 08:00 uur: Non-Stop Nacht
Een aangename muziekmix voor iedereen die ‘s
nachts wakker wil blijven. Uitsluitend de beste
muziek van toen en nu, met tussen 02:00 en
04:00 uur uitsluitend muziek uit de jaren ’80.
08:00 - 09:00 uur: Coolkids
Vermaak voor de jongste luisteraars. Er wordt
kindermuziek gedraaid, er is een sprookje te horen en naar mate het uur vordert wordt de muziek meer geschikt voor de iets oudere kinderen.
09:00 - 10:00 uur: Hollandse Medleys
Een greep uit de vele Nederlandstalige en instrumentale medley’s die in de loop der jaren
zijn opgenomen. De medley’s worden non-stop
gedraaid.
10:00 - 12:00 uur: Goedemorgen IJmond
Nederlandstalige muziek op verzoek. Aan het
begin van het programma drie oude platen,
daarna de verzoekplaten en vanaf 10:30 uur het
spreekwoordenspel met kans op leuke prijzen.
12:00 - 14:00 uur: De Muzikale Tijdreis
Gevarieerde muziek vanaf de jaren ‘50 tot vandaag. Vaste ingrediënten zijn de spreuk van de
week, de nieuwsflitsen en het spel ‘’de radioroulette’’, waarmee leuke prijzen te winnen zijn.
14:00 - 18:00 uur: IJmond Sport
Sportprogramma in samenwerking het Heemskerk FM en Seaport FM. Van voetbal tot sjoelen en van basketbal tot tafeltennis, alles komt
voorbij, met name aandacht voor de sporters uit
de regio.
18:00 - 19:00 uur: Zendtijd Voor Kerken
Diensten van de OLV van Goede Raadkerk,
de Vredevorstkerk, de Vrije Evangelische Gemeente, het Leger des Heils, de Evangelische
Maranatha Gemeente Beverwijk/Heemskerk en
de Baptistenkerk.
19:00 - 21:00 uur: Bekijk ‘t Maar
Maus Granaat ontvangt een gast, veelal een bekende Nederlander, en bespreekt diens carrière
en muzikale voorkeuren. Ook is er een prijsvraag
met wekelijks een mooi prijzenpakket.
21:00 - 23:00 uur: Jazztime
Willem Kuijper presenteert twee uur lang de
beste jazz, swing en bluesmuziek.
23:00 - 24:00 uur: Van Fonautograaf
Tot Mp3
Daan de Vries Jr. belicht de geschiedenis van
het opgenomen geluid, muziek en radio. Met
authentieke historische opnames en leuke wetenswaardigheden.

Met een klein en hecht team bieden wij u een
passend afscheid van uw dierbare.
Wij leveren maatwerk in huiselijke sfeer. Bij u thuis
of iedere andere omgeving die u past.

Voor iedereen, al dan niet verzekerd.
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www.bakkeradviesteam.nl • info@bakkeradviesteam.nl

Zetelprognose verkiezingen is
megaklus voor vrijwil igers
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft Radio Beverwijk
opnieuw een schaduwenquête georganiseerd. Meer dan drieduizend kiezers hebben via anonieme formulieren aan onze vrijwilligers laten weten op welke partij ze
hun stem uitbrachten. Het was de zevende keer dat Radio Beverwijk dit deed, de
uiteindelijke uitslag bleek twee zetels te verschillen van de werkelijke cijfers.
Als lokale omroep heb je de
taak om gebeurtenissen in je
eigen gemeente bij de luisteraars in huis te brengen.
Het maken van interviews
en reportages, het verzorgen van nieuwsbulletins en
het rechtstreeks verslaan van
evenementen hoort daarbij.
Maar hoe maak je een mooi
programma rond de gemeenteraadsverkiezingen…? In de
eerste maanden van 1994
bogen de vrijwilligers van
Radio Beverwijk zich over die
vraag. “Als we nou een schaduwenquête
organiseren,
waarbij we van uur tot uur de
resultaten in de uitzending
bekend maken?”, opperde
een van hen als suggestie.
Het zou een flinke klus worden, want om de hele dag
enquêtes af te nemen, waren
veel vrijwilligers nodig. Een
team van ongeveer veertig
mensen werd geformeerd en
we gingen aan het werk. Van

vroeg in de ochtend tot laat
in de avond was men in touw
om het voor elkaar te krijgen.
En het lukte…! De uiteindelijke prognose van Radio
Beverwijk voor de zetelverdeling was vrijwel identiek aan
de uiteindelijke samenstelling van de gemeenteraad.
Slechts één afwijking was
er, maar voor Radio Beverwijk was het experiment geslaagd. Het doel was bereikt,
namelijk laten zien hoe een
kleine omroep in staat is om
een groot project als dit uitstekend uit te voeren.
De waardering vanuit de
plaatselijke politiek was
groot. “Wat Radio Beverwijk
vandaag gepresteerd heeft,
is ongelofelijk”, zei PvdA’er
Jan Baas destijds in het stadhuis. Zijn partij werd in 1994
de grootste partij van Beverwijk. De toon was gezet, de
schaduwenquête zou vanaf

dat moment elke vier jaar als
basis dienen voor het maken
van een radioprogramma
over de gemeenteraadsverkiezingen. Het lukte ons telkens om, zij het soms nipt,
voldoende vrijwilligers bijeen
te brengen. Bij vijf stembureaus werden enquêtes uitgevoerd. Bij het bepalen van
de vijf locaties werd goed
gekeken naar de uitslagen
van de editie ervoor. De drie
stembureaus met de uitslag
die bij de vorige verkiezingen het meest leek op de
gemeentelijke uitslag, werden geselecteerd. Als vierde
werd Wijk aan Zee standaard
toegevoegd aan het rijtje en
sinds het bestaan van de
wijk Broekpolder werd dat
de vijfde vaste waarde. In de
loop van de dag begon zich,
op basis van de enquêtegegevens, steeds een goed
beeld af te tekenen van het
stemgedrag in Beverwijk. De

Foto: Marc van Turnhout
grote winst voor D66 in 2014
werd door Radio Beverwijk
al rond het middaguur voorspeld. Toch is dit jaar gebleken hoe lastig het is om enquêteformulieren op de juiste
wijze te interpreteren.
Dat komt in de eerste plaats
door de minimale verschillen die er soms tussen de
partijen onderling zijn. De
VVD werd in Beverwijk voor
het eerst de grootste partij,
maar heeft slechts achttien
stemmen meer behaald dan
GroenLinks. Dit soort kleine
verschillen zorgt ervoor dat

een prognose op basis van
een enquête soms net anders kan uitvallen. We zagen
dit vooral bij D66. Vier jaar
geleden boekte deze partij in de hele gemeente een
forse winst. Opvallend is dat
de kiezers in Wijk aan Zee
deze partij meer trouw zijn
gebleven. Bijna een derde
van iedereen die in Wijk aan
Zee gestemd heeft, koos
voor D66. Dat vertekende
het beeld flink, waardoor aan
D66 twee zetels meer toegedicht werden dan het er uiteindelijk zouden worden. Bij
PvdA en CDA ontbrak juist

een zetel in onze prognose
en daarmee kwamen we ook
dit jaar toch weer knap in de
buurt van de feitelijke uitslag.
De hele dag door was het
in de studio een komen en
gaan van politici, die allemaal
graag wilden weten hoe hun
partij er voor stond. De coördinatoren van het hele project,
de presentatoren, technici, de
mensen achter de tel- en rekentafels, de enquêteurs en
de chauffeurs die de hele dag
rondjes hebben gereden langs
de stembureaus, ze hebben
het met liefde gedaan. Chapeau…!!!

Een hobby waar je niet meer vanaf komt
Ze waren er vanaf het eerste overleg al bij en ze zijn nog
steeds volop betrokken bij de organisatie. Ab Jenema
en Raimond Bos, medewerkers van het eerste uur, leggen uit wat hen drijft om zoveel uren van hun vrije tijd te
steken in het maken van radioprogramma’s.
dio Remy”, herinnert Ab zich.
Daarna ging het snel. Er werd
een stichting gevormd, een locatie gezocht en vanaf 1993
was Radio Beverwijk een feit.
“Het eerste programma dat we
maakten was Goedemorgen
IJmond.”

Het blijft elke keer weer een
uitdaging om met elkaar een
mooi programma neer te zetten.”
Gemakkelijk is het lang niet
altijd geweest. Raimond: “We
krijgen een subsidie op basis
van landelijke regelgeving,
gerelateerd aan het aantal
inwoners. Beverwijk is een
relatief kleine stad, wij moeten
dus hetzelfde kunstje doen
met veel minder geld dan een

omroep in een stad als Haarlem of Alkmaar. Dat is lastig.
Ook de inkomsten uit radioreclame lopen terug, omdat ondernemers zich steeds vaker
concentreren op adverteren
via het internet.” Dat lokale
radio ook in de huidige maatschappij volop potentie heeft,
bewijst Radio Beverwijk keer
op keer. Er wordt dagelijks
naar de studio gebeld voor
het aanvragen van een plaat
en de uitzendingen op locatie

leveren steevast leuke reacties op. Voor Ab en Raimond
heeft Radio Beverwijk een
vaste plek gekregen in hun
leven. Ab: “Als je eenmaal een
hobby hebt gevonden waarin
je heel veel kwijt kunt, dan blijf
je daarmee bezig. Het werken
met de vrijwilligers, het maken
van programma’s op locatie,
dat is allemaal ontzettend
leuk. Ik was erbij vanaf de eerste dag en ik blijf waarschijnlijk
tot de laatste dag bij.”

Drie jaar lang werd uitgezonden vanuit Huize Westerhout,
daarna verhuisde Radio Beverwijk naar een ruimer onderkomen in Sporthal Beverwijk.
Na vijf jaar moest de omroep
daar echter weer vertrekken.
Ab: “We kregen in november
te horen dat het huurcontract
zou worden beëindigd. Onze
toenmalige medewerker Ton
Heijnen werkte ook voor de
ziekenomroep RUAZ en hij
zag wel mogelijkheden om
onze studio in hun pand te
huisvesten. Ton heeft het contact voor ons gelegd.” Zowel
Ab als Raimond hebben binnen Radio Beverwijk diverse
taken op zich genomen. Ab is
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Gunshies
Brink 3, 1947 KT Beverwijk
0251-214845, 06-54900139
www.gunshies.nl
info@gunshies.nl

Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag
13:00 tot 22:00 uur

an

Voor Ab Jenema begon het
radioavontuur al in zijn diensttijd. Later draaide hij bij diverse
etherpiraten in de regio en uiteindelijk werd hij vrijwilliger bij
de Regionale Omroep Stichting (ROS) in Velsen. Toen Raimond Bos zich daar in 1989
als nieuwe vrijwilliger meldde,
ontstond er al snel een samenwerking in het programma
Goedemorgen IJmond op zondagochtend. Nadat de ROS in
1990 door geldgebrek moest
stoppen, ging Ab verder bij een
etherpiraat en Raimond was
enige tijd later betrokken bij
een initiatief om een omroep
in Heemskerk op te richten.
Dat plan strandde, inmiddels
had Ab soortgelijke plannen in
Beverwijk. Uiteindelijk kwam
hij in contact met Co Backer,
die hij nog kende uit de tijd van
de ROS. “Tijdens de eerste
vergadering bij Co thuis waren we met vier man: Co, Raimond, ikzelf en Jan Zomerdijk
van de toenmalige piraat Ra-

niet alleen programmamaker,
maar ook lid van de technische dienst en secretaris van
het bestuur. Raimond was
jaren lang programmaleider,
verzorgde de inkoop en sprak
jingles in. Raimond: “Je hebt
een bepaald ideaalbeeld voor
ogen, je wilt de organisatie
steeds verder professionaliseren. We hebben in de afgelopen jaren een flinke vooruitgang geboekt en we hebben
nu meer vrijwilligers dan ooit.
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Alkmaarseweg 142
1944 DS Beverwijk
Tel: 0251 - 225 488

www.scoopsicecreamcompany.nl

Kapsalon ‘Nieuwe Aura’
Razie Maria - Hairmaster

• GEDIPLOMEERD
(NEDERLANDSE
KAPPERSACADEMIE)
• MODERN KNIP- EN
SNIJTECHNIEKEN
• UITSLUITEND
PROFESSIONELE

Wijkerbaan 5 - 1945 SB Beverwijk

KWALITEITSPRODUCTEN
• ERKEND LEERBEDRIJF
www.haarkunstraziemaria.nl
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Leveren
en
plaatsen
alle
soorten
glas,
Reguliersdwarsstraat
12B
enkel& figuurglas
kunnen wij
direct
voor u snijden!

BEVERWIJK,
Tel: 0251-241255
enkel- & figuurglas
kunnen
wij direct
Reguliersdwarsstraat
12B voor u snijden
www.vanleeuwenglasmontage.nl
BEVERWIJK, Tel: 0251-241255

Reguliersdwarsstraat
12B
www.vanleeuwenglasmontage.nl
BEVERWIJK, Tel: 0251-241255
www.vanleeuwenglasmontage.nl

ZAT 5 MEI
VERS EN THUIS MARKT ZEESTRAAT
VELE AANBIEDINGEN IN ONZE WINKEL!

“WIE DE REGELS KENT
IS NOG GEEN GOEDE SPELER”

ZAT 12 MEI
BEVERWIJK VERWENT, 20% KORTING OP ONS GEHELE ASSORTIMENT
ZAT 19 MEI
VROEGE VOGEL ACTIE, LUILAK! 30% KORTING OP ONZE
BABY EN KINDERKLEDING COLLECTIE VAN 7.00 - 9.00 UUR
ZAT 26 MEI
PREUVENEMENT BEVERWIJK. DEZE ACTIE BLIJFT NOG EVEN EEN VERRASSING*!!
*HOUD ONZE ACTIEVE FACEBOOK PAGINA IN DE GATEN!!

Zoekt u die goede speler voor al uw administratieve
en fiscale vragen?
Kijk dan eens op WWW.TUNEN.NL

Oranje Nassaulaan 1
1075 AH Amsterdam
Telefoon 020 571 23 33

Zeestraat 48, 1942 AR Beverwijk 0251-224926

Ambachtsring 20
1969 NH Heemskerk
Telefoon 0251 25 78 00

E-mail info@tunen.nl

Donateurs van onmisbaar belang
voor Radio Beverwijk
Een aantal inwoners van de gemeente Beverwijk, maar zelfs van daarbuiten, is donateur van Radio Beverwijk. Mede dankzij hun jaarlijkse bijdrage is het nog steeds haalbaar om de lokale radiozender in de lucht te houden. Toch blijft het soms behelpen,
want de bodem van de kas komt regelmatig in zicht. Wensen zijn er genoeg, maar
die kunnen alleen gerealiseerd worden als de omroep in financieel opzicht meer
armslag heeft. Nieuwe donateurs zijn daarom van harte welkom.

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE DONATEURS
Voorletters

:

Tussenvoegsels

:

Familienaam

:

Straatnaam

:

Huisnummer

:

Toevoeging

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Heer

Mevrouw

Telefoonnummer :
E-mail

:

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar Radio Beverwijk, Postbus 90,
1940 AB te Beverwijk of lever de bon in bij de studio aan de Spaarnestraat 1 te Beverwijk.

De huur van het studiopand,
de kosten die gemaakt moeten
worden voor elektriciteit, gas en
water, de tarieven voor diverse
abonnementen en de jaarlijkse
afdracht van gelden aan de beheerders van auteursrechten.
Elk jaar krijgt penningmeester
René Thepass een flinke stapel rekeningen in zijn postvakje
en die moeten allemaal betaald
worden. Dat Radio Beverwijk
elk uur het NOS Nieuws uitzendt, is voor de luisteraars
vanzelfsprekend. Vaak staat
men er niet eens bij stil dat het
nieuwsbulletin in feite gewoon
wordt ingekocht. Dat geldt ook
voor de verkeersinformatie van
de ANWB. Weliswaar profiteert
Radio Beverwijk daarbij van een
collectieve regeling via brancheorganisatie OLON, maar
betaald moet er wel worden.

Het onderhouden, repareren
en vervangen van de apparatuur in de studio brengt ook
veel kosten met zich mee.
Met name op het gebied van
computers is in de afgelopen
jaren fors geïnvesteerd, maar
ook de zendapparatuur zelf is
kostbaar en moet zo nu en
dan vervangen worden. Radio Beverwijk ontvangt een
subsidie op grond van landelijk beleid, maar die is niet
toereikend om alle wensen
te kunnen realiseren. Een
andere belangrijke bron van
inkomsten is de verkoop van

reclamezendtijd. Wanneer het
aantal adverteerders op de radio stijgt, stijgt ook het beschikbare budget om te investeren in
het beheren van de studio. Dat
Radio Beverwijk het al 25 jaar
heeft kunnen volhouden, is voor
een belangrijk deel ook te danken aan de donateurs die trouw
elk jaar een bedrag van 10,00
euro of hoger overmaken. Bent
u zelf nog geen donateur, maar
wel een fan van Radio Beverwijk..? Vul dan het formulier op
deze pagina in en word donateur..!

Wat gebeurde er in ruim
25 jaar tijd?
MEI 1991
Een kleine groep vrijwilligers
presenteert, onder leiding van
Co Backer, voor het eerst het
plan om een lokale omroep in
de gemeente Beverwijk op te
richten.
JANUARI 1992
De stichting Lokale Omroep
Beverwijk-Wijk aan Zee wordt
formeel opgericht. Met deze
formele status kunnen de initiatiefnemers de volgende stap
zetten die uiteindelijk moet leiden naar de start van de lokale
omroep.
MEI 1993
De eerste uitzending van Radio Beverwijk is een feit. De
eerste studio bevindt zich op
de tweede verdieping van
Huize Westerhout aan het
Westerhoutplein.
MAART 1994
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Beverwijk voor het eerst
een schaduwenquête. De
hele dag zijn vrijwilligers in
actie om de uitkomst van de
verkiezingen zo goed mogelijk
te voorspellen. Dat lukt goed,
want op een zetel na komt de
voorspelling overeen met de
werkelijke verkiezingsuitslag.
JUNI 1994
Een aflevering van het programma Schoolplein, gemaakt
door Margareth Jenema en
Monique Valent, wint een prijs
bij een landelijke wedstrijd
voor radioprogramma’s waarin
aandacht wordt besteed aan
voorlezen.

een subsidie van 10.000 gulden per jaar toe te kennen.
MAART 1996
Bij een inbraak in Huize Westerhout wordt ook de studio
van Radio Beverwijk doorzocht.
Wanneer de vrijwilligers de
volgende ochtend arriveren,
blijken honderden cd’s te zijn
verdwenen.
APRIL 1996
In enkele ruimtes onder de tribunes van Sporthal Beverwijk
wordt een nieuwe radiostudio
gebouwd. De nieuwe studio is
ruimer en biedt meer mogelijkheden aan het snel groeiende
radiostation.
MEI 1996
Co Backer treedt af als voorzitter. Hij heeft politieke ambities
en wordt bij Radio Beverwijk
opgevolgd door Richard Cappelle.
JUNI 1996
De landelijke wetgeving staat
het toe dat op lokale radiostations reclameboodschappen
mogen worden uitgezonden.
Radio Beverwijk sluit een overeenkomst met een wervingsbureau en zendt voortaan reclameblokken uit rond het nieuws
op het hele uur. Er wordt speciale software geïnstalleerd om
dit mogelijk te maken.
MEI 1998
Het eerste lustrum is bereikt.
Radio Beverwijk viert het vijfjarig bestaan met een speciale
uitzending, waarbij luisteraars
een kijkje kunnen nemen in
de studio. Voor de vrijwilligers
wordt een feestavond georganiseerd in café Carillon met
een optreden van zanger Wolter Kroes.

DECEMBER 1998
Om de activiteiten van Radio
Beverwijk breed onder de
aandacht van de inwoners
te brengen, wordt in de gemeente Beverwijk een eigen
krant huis aan huis verspreid.
In deze krant staat de volledige programmering van de
omroep en zijn interviews met
programmamakers te lezen.
APRIL 1999
Door zijn overvolle agenda ziet
Richard Cappelle zich genoodzaakt de voorzittershamer
neer te leggen. Hij draagt zijn
taken over aan Wil van Born.
DECEMBER 1999
Na een conflict besluit voorzitter Wil van Born op te stappen. Cees Backer, tot dat
moment penningmeester van
Radio Beverwijk, neemt geruime tijd het voorzitterschap
waar.
APRIL 2000
Radio Beverwijk sluit een
overeenkomst met Stichting
Turkse Radio Velsen. Voortaan
is wekelijks een programma in
de Turkse taal via Radio Beverwijk te horen, aanvankelijk
op de zaterdagavond maar al
vrij snel wordt het programma
verplaatst naar de vrijdagavond.
NOVEMBER 2000
Het bestuur van Radio Beverwijk moet op zoek naar een
nieuwe locatie. De ruimtes in
Sporthal Beverwijk zullen een
andere bestemming krijgen
en zijn niet langer beschikbaar
voor het maken van radioprogramma’s.
APRIL 2001
Aan de Spaarnestraat 1 wordt
de nieuwe studio van Radio
Beverwijk in gebruik genomen. Voor het eerst heeft het
radiostation nu ook een eigen
zendmast, direct naast de studio. Op Koninginnedag wordt
de eerste uitzending vanuit de
nieuwe locatie verzorgd.

MEI 2001
Voor de tweede keer brengt
Radio Beverwijk een eigen
krant uit. De verhuizing naar
een nieuw onderkomen vormt
de aanleiding hiertoe.
JUNI 2001
Het college van burgemeester en wethouders gaat
akkoord met een eenmalige extra subsidie voor Radio Beverwijk ter grootte van
14.000 gulden. Met dit geld
kunnen de kosten voor de
onlangs gerealiseerde verhuizing worden gedekt.
AUGUSTUS 2001
De vrijwilligers van Radio Beverwijk gaan langs de deuren
met loten van de Grote Club
Actie. Ze weten vijfhonderd
loten te verkopen, waardoor
de omroep een bedrag van
2.400 gulden op de rekening
kan bijschrijven.
SEPTEMBER 2001
Jan Camfferman neemt het
voorzitterschap van Radio
Beverwijk op zich. Hij is de
vijfde bestuursvoorzitter van
de organisatie.
FEBRUARI 2003
Door de aanschaf van nieuwe
apparatuur, bekostigd door
sponsors, is het mogelijk om
uitzendingen vanaf locatie te
maken via een ISDN-verbinding. Deze apparatuur wordt
ingezet voor het maken van
een nieuwe talkshow met publiek, live vanuit café Carillon.
MEI 2003
Het tienjarig bestaan van Radio Beverwijk is een feit. Opnieuw wordt een eigen krant
uitgebracht. Twee dagen lang
is het open huis in de studio
en in samenwerking met DekaMarkt Spoorsingel wint een
luisteraar twee minuten gratis
winkelen.
NOVEMBER 2003
Met een compleet nieuwe
website gaat Radio Beverwijk
ook op internet de inwoners
van de gemeente Beverwijk voorzien van het laatste
nieuws. Actualiteiten uit de
regio krijgen een prominente
plaats op de startpagina van
deze website.

SEPTEMBER 2004
Het bestuur van Radio Beverwijk investeert in automatisering. Het tot dan gebruikte softwarepakket is sterk verouderd
en wordt vervangen door een
systeem dat meer mogelijkheden biedt.
APRIL 2006
Door kinderen die deelname
aan het roefelproject van Stichting Welzijn Beverwijk wordt
Radio Beverwijk verkozen tot
beste roefelbedrijf. De omroep
ontvangt hiervoor een mooie
beker, die een ereplaats krijgt
in het studiopand.
APRIL 2008
Zenlex
radioautomatisering
wordt geplaatst in de studio van
Radio Beverwijk. Dit geavanceerde systeem, speciaal gemaakt voor radiostations, biedt
enorm veel mogelijkheden en
maakt het voor de vrijwilligers
een stuk eenvoudiger om programma’s vooraf te produceren
en in te plannen.
APRIL 2010
Dankzij een schenking van coöperatiefonds De Wijkertoren
is Radio Beverwijk in staat om
twee nieuwe cd-spelers en een
nieuwe antenne aan te schaffen. De apparatuur was dringend aan vervanging toe, maar
de omroep had hiervoor zelf niet
voldoende geld in kas.
DECEMBER 2010
Uit de opbrengsten van de
maandelijkse kofferbakmarkt
in Wijk aan Zee wordt een
bedrag aan Radio Beverwijk
geschonken. De schenking is
een bedankje van de Stichting
Nederlands Kampioenschap
Rummikub voor het maken van
de rechtstreekse uitzendingen
vanuit Wijk aan Zee.
JANUARI 2011
Met de presentatie van de
nieuwe huisstijl neemt Radio
Beverwijk afscheid van de bever, die jarenlang als beeldmerk
van de omroep werd gebruikt.
Het nieuwe logo bestaat uit een
ruitvormige figuur met daarin
een vingerafdruk. Ook wordt de
nieuwe website gepresenteerd.

wijk heeft een eigen gezongen
jinglepakket laten maken. De
slogan ‘Altijd Dichtbij Jou’ staat
hierin centraal en moet zorgen
voor een duidelijke eigen identiteit van de lokale zender.
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AUGUSTUS 2012
De studio van Radio Beverwijk wordt verbouwd. Zowel de
technische ruimte als de interviewruimte worden compleet
opnieuw ingericht met verlaagde
plafonds, betere verlichting en
nieuw meubilair. Om dit te kunnen doen worden enkele weken
vooraf opgenomen programma’s
uitgezonden.
MEI 2013
Het 20-jarig bestaan van Radio
Beverwijk wordt gevierd met
een open huis, een speciaal jubileumprogramma en een jubileumkrant, die huis aan huis in
de gemeente Beverwijk wordt
verspreid.
MAART 2016
Voor de redactieleden was het jarenlang behelpen in een te kleine
ruimte, die amper plaats bood
aan twee personen. Daar komt
verandering in, want in een andere ruimte van het pand worden
drie nieuwe werkplekken voor de
redactie ingericht.
JULI 2016
In de voormalige redactieruimte
wordt een nieuwe kleine studio
gebouwd. Deze tweede studio
biedt de mogelijkheid tot het maken van zowel live programma’s
als opnames. Hierdoor kunnen
er nu twee teams tegelijk aan de
slag.
JANUARI 2017
De RUAZ, omroep voor zieken
en senioren, heft zichzelf op. Radio Beverwijk is daarmee nu de
enige huurder van het pand aan
de Spaarnestraat 1 en neemt
vanaf nu alle ruimtes in gebruik.
APRIL 2017
De beveiliging van het studiopand wordt aangescherpt om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers
er gedurende de dag ongestoord
hun werk kunnen doen.

RTFONDSENBAD BEVERW
NOVEMBER 1995
De gemeenteraad besluit om
Radio Beverwijk structureel

JANUARI 2012
Een lang gekoesterde wens
gaat in vervulling. Radio Bever-

SPORTFONDSENBAD
BEVERWIJK
SPORTFONDSENBAD BEVERWIJK
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Moederdag
ZONDAG 13 MEI

15% korting

High Tea
incl. g

laasje

prose

22,50 p.p.

inform

cco

!

op je bestelling

eer n
kinde aar specia
rtarie
le
ven

Voor de liefste
M oe d e r !
VERRAS MAM MET EEN UITJE BIJ BOBS!
HIGH TEA ∞ LUNCH ∞ DINER BOWLEN ∞
TEPPAN YAKI ∞ TABLE GRILL

McDonald’s Beverwijk Parallelweg 122 1948 NN Beverwijk T. 0251 227 072 mcdonaldsbeverwijk.nl
facebook.com/mcdonalds.beverwijk
instagram.com/mcdonaldsbeverwijk
Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen en op Happy Meal premiums.
In te wisselen aan de kassa en niet te gebruiken op de easy order kiosk
Alléén geldig bij McDonald’s restaurant Beverwijk t/m 31-05-2019.

WESTERWERF 1 • UITGEEST • T: 0251 315150 • BOBS.NL

Uitgeverij Ymond feliciteert Radio Beverwijk met het 5de lustrum.

www.uitgeverijijmond.nl

Zelf een boek uitgeven?
Wij kunnen kunnen
u helpen.

Diner met uitzicht op zee!
In Restaurant Het Hoge Duin stelt u zelf uw menu samen.

2-gangen: € 23,50 p.p 3-gangen: € 29,50 p.p
Openingstijden restaurant: ma - za van 18.00 t/m 21.30 uur
Rijckert Aertszweg 50, Wijk aan Zee - 0251 37 42 02 - www.hethogeduin.nl

• Pasfoto’s
• Videobanden
overzetten
op DVD of
USB-stick
• Foto’s op linnen
• Posters
tot 5 meter
(nieuwe machine!)

•
•
•
•
•

Aangesloten bij AutoProfijt
APK zonder afspraak
Reparatie van alle merken
Specialist in aircosystemen
Tevens in- en verkoop van auto’s

Garage
Rapid

117
Alkmaarseweg
verwijk
Be
DC
47
19
37
T. 0251 7456
11
M. 06 333376

WWW.GARAGERAPID.NL
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Er zijn 2 plaatsen waar u lekker eet.
Bij u thuis, en... bij

Arendsweg 2, Beverwijk
Tel. (0251) 22 53 02  •  www.snackbaroase.nl

BIJ INLEVERING VAN DEZE ORIGINELE ADVERTENTIE
ONTVANGT U 10% KORTING BIJ AFHALEN!

JAN EN AGNES NEMEN AFSCHEID:

Het voelde als één grote familie
Het begon met één cd van een shantykoor, die programmamaker Jan Meijer (1944)
kreeg van zijn buurvrouw. Samen met zijn vrouw Agnes (1950) zou hij vervolgens
bijna tien jaar lang het programma Alle Hens Aan Dek presenteren. Een uur lang
muziek van shantykoren op donderdagmiddag bij Radio Beverwijk. Inmiddels heeft
het duo afscheid genomen van het programma.
Hoewel Radio Beverwijk nu 25
jaar bestaat, komt Jan Meijer
als sinds de jaren ’70 in het
pand aan de Spaarnestraat.
Hij was destijds vrijwilliger bij

ziekenomroep RUAZ en vertelt:
“Ik heb nog geholpen met het
bouwen van de RUAZ-studio. Ik
heb er ook een tijdje de dagelijkse leiding gehad.” Jan raakte

door een ongeval op 36-jarige
leeftijd arbeidsongeschikt, maar
kon zich bij de ziekenomroep
nuttig maken. Zo verzorgde hij
bijvoorbeeld de techniek van

een programma dat door Rina
Haver werd gepresenteerd voor
het Zeewegziekenhuis in IJmuiden. Rina zou later ook bij Radio
Beverwijk aan het werk gaan
als presentatrice van De Muzikale Tijdreis en toen haar vaste
programmatechnicus de omroep verliet, nam Jan Meijer die
taak over. Jan: “Ik kreeg op een
dag van mijn buurvrouw een cd

van shantykoor De Landrotten
uit Rolde. Dat was de eerste cd
met shantymuziek, nu hebben
we er 252 staan.” In het programma De Muzikale Tijdreis
mocht hij in elk uur een zelfgekozen muziekstuk laten horen.
Dat werden steeds shanty’s.
“Eigenlijk is het idee van ons
programma Alle Hens Aan Dek
bij Rina geboren.” Daarna is het
snel gegaan. Agnes: “De shantywereld voelde voor ons als
een warme deken. We hadden
een nare periode achter de rug
waarin we allebei onze partner
waren verloren en dit voelde
als één grote familie.” Jan en
Agnes hervonden het geluk bij
elkaar en trouwden een week
na de eerste uitzending van hun
eigen programma. Ze reisden
door het hele land om korenfestivals te bezoeken en organiseerden zelf ook dergelijke
evenementen in Beverwijk. Agnes: “Slapeloze nachten hadden we ervan. Een festival met
18 koren op de Breestraat is
een hele organisatie. Maar wat
was het een succes!” Inmiddels
zijn Agnes en Jan, na bijna 9,5
jaar, gestopt met Alle Hens Aan
Dek. Ze willen op korte termijn
de regio verlaten en zich elders in het land vestigen. Het
programma zullen ze wel gaan
missen, want: “Overal in het
land worden we bij shantyfestivals herkend. De dankbaarheid
die we ervaren door onze programma’s heeft ons veel goed
gedaan.”

COLOFON
Een uitgave van:
Bos Media Services
Oever 14
1947 KA BEVERWIJK
www.bosmediaservices.nl
In opdracht van:
Radio Beverwijk
Postbus 90
1940 AB BEVERWIJK
www.radiobeverwijk.nl
Vormgeving, druk
en verspreiding:
Rodi Media
Broeker Werf 8, 1721 PC
BROEK OP LANGEDIJK
www.rodimedia.nl
Geen krant ontvangen?
Haal een exemplaar op
in de studio van
Radio Beverwijk aan de
Spaarnestraat 1
in Beverwijk.
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PWN feliciteert Radio Beverwijk met
haar jubileum.
Ga mee op avontuur in de duinen
Iedere maand geven de boswachters van PWN excursies en nemen u dan graag mee het duin in. Geniet van de
prachtige omgeving en verdiep uw (natuur)kennis tijdens wandel- of ﬁetstochten. Vaak zijn deze op plaatsen waar
u normaal gesproken niet mag komen en soms zelfs in het donkere duin. De excursies hebben altijd een thema en
gaan uit van wat het seizoen biedt. Er zijn excursies voor zowel volwassenen als kinderen. Ook voor u zit daar zeker
iets bij. Kijk op www.pwn.nl/eropuit voor het actuele aanbod. Dus: jas aan en ga mee naar buiten!

Het gemeentebestuur
van Beverwijk

feliciteert Radio Beverwijk
van harte met het

25-jarig
bestaan
www.beverwijk.nl

