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Twintig jaar 
RADIO 
BEVERWIJK

Op dinsdag 18 mei 1993 was de eerste uitzen-
ding van Radio Beverwijk een feit. Vanuit de 
toenmalige studio in Huize Westerhout werd 
het eerste programma van de lokale zender 
gemaakt. De eerste proefuitzending bevatte 
slechts muziek en wat korte mededelingen, 
maar nog dezelfde week werd op Hemel-
vaartsdag een rechtstreeks verslag gemaakt 
van een braderie in Wijk aan Zee. Bij aanvang 
telde de organisatie ongeveer 25 vrijwilligers, 
die elk een deel van de taken voor hun reke-
ning namen. Het aantal vrijwilligers steeg in de 
loop der jaren tot ongeveer 75 en ook het aan-
tal programma’s breidde zich snel uit. Direct 
vanaf het begin was Radio Beverwijk 24 uur 
per dag en 7 dagen per week te ontvangen. 

Aanvankelijk nog met beperkte technische 
voorzieningen, maar uiteindelijk steeds verder 
geprofessionaliseerd. Meer dan vierhonderd 
vrijwilligers waren in de afgelopen twintig jaar 
voor de organisatie actief en nog altijd is Ra-
dio Beverwijk op zoek naar nieuw talent om de 
kwaliteit van de programma’s verder te kunnen 
verbeteren.

Kenmerkend voor de werkwijze van het lokale 
radiostation is de constante aandacht voor wat 
er speelt in de gemeente. Met rechtstreekse 
verslagen van raadsvergaderingen, uitzendin-
gen vanaf diverse locaties in de regio en dage-
lijks interviews met mensen die mede bepalend 
zijn voor het nieuws in Beverwijk, proberen de 

vrijwilligers hun luisteraars zo goed mogelijk te 
informeren. Met de jubileumdatum in het voor-
uitzicht werd vorig jaar een begin gemaakt met 
een verbouwing van de huidige studio aan de 
Spaarnestraat, nadat het bestuur van de or-
ganisatie eerder het besluit had genomen om 
definitief af te zien van een verhuizing naar een 
ruimer onderkomen. In plaats daarvan werd 
de studio deels verbouwd en opgeknapt. Wie 
het resultaat daarvan zelf wil aanschouwen is 
van harte welkom tijdens het open huis, dat op 
zondag 2 juni 2013 zal worden georganiseerd. 
Gedurende het hele Pinksterweekeinde wordt 
een speciaal programma gemaakt waarin ook 
een aantal oud-vrijwilligers te horen zal zijn.

Het jubileum van Radio Beverwijk hebben wij 
aangegrepen om deze krant uit te brengen. De 
krant bevat veel achtergrondinformatie over de 
programma’s die worden uitgezonden en de 

manier waarop zij tot stand komen. Ook nemen 
we een duik in de geschiedenis van het radio-
station en blikken we alvast vooruit op moge-
lijke toekomstige ontwikkelingen. De trouwe 
luisteraars zullen ongetwijfeld veel namen van 
programma’s en vrijwilligers herkennen, terwijl 
de inwoners van de gemeente Beverwijk die 
nog niet bekend zijn met het aanbod van Radio 
Beverwijk op deze wijze kunnen kennis maken 
met de organisatie. Misschien organiseert u 
regelmatig activiteiten die u graag onder de 
aandacht van de luisteraars wilt brengen? Of 
wellicht bent u zelf op zoek naar een plezie-
rige en zinvolle besteding van uw vrije tijd en 
raakt u enthousiast over het veelzijdige vrijwil-
ligerswerk binnen deze organisatie? U bent 
van harte welkom...! En vergeet ook niet om 
mee te doen aan de prijsvraag op pagina 23, 
waarmee u kans maakt een prachtige fiets te 
winnen...!

BEVERWIJK - Deze maand is het precies twintig jaar geleden dat de eerste uitzen-
ding van Radio Beverwijk werd gemaakt. Dit heuglijke feit wordt door de vrijwil-
ligers van de plaatselijke radiozender in het Pinksterweekeinde gevierd met een 
open huis en met een speciaal jubileumprogramma vol verrassingen. Deze speciale 
krant, een eenmalige uitgave in het kader van twintig jaar Radio Beverwijk, bevat 
veel informatie over de programma’s en de vrijwilligers van deze lokale publieke 
media-instelling.

Vrijwilligers van Radio Beverwijk aan het werk tijdens een locatieprogramma in het voormalig 
stadskantoor in 2008. Van links naar rechts presentator Charles Duijff, voormalig wethouder 
Fred Mosk en presentator Jan Camfferman.



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!

PWN feliciteert Radio Beverwijk met 
haar jubileum.

www.beverwijk.nl

Het gemeentebestuur 
van Beverwijk 

feliciteert Radio Beverwijk 
van harte met het

20-jarig 
bestaan



En al die vele vrijwilligers hebben meegewerkt 
om de omroep op het niveau te brengen waarop 
die nu staat. En we kunnen met trots zeggen 
dat wij een goed product in de markt zetten. 
Gelukkig hebben wij de technische kwaliteit van 
de uitzendingen steeds hoog kunnen houden 
ondanks de somtijds krappe kas van de omroep 
stichting. Nu de inkomsten van de omroep wat 
ruimer zijn geworden hebben wij ook een begin 
kunnen maken met een verbetering van de stu-

levering voor haar rekening. Alweer anderhalf 
jaar is ze de vaste presentatrice van de vrijdag-
editie en dat bevalt haar prima. Ze zegt: “Ik 
vind het nog veel leuker dan ik vooraf gedacht 
had!” In het dagelijks leven werkt Rita als assi-
stent bedrijfsleider bij Kringloopwinkel Bever-
wijk. Ze is er niet alleen verantwoordelijk voor 
de winkel, maar helpt ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt om weer aan de 
slag te gaan. In de toekomst wil ze haar kennis 
op dat vlak ook bij Radio Beverwijk inzetten: 
“Over 2,5 jaar ben ik 65 en kan ik stoppen 
met werken. Dan wil ik bij Radio Beverwijk wat 
meer gaan doen, met name op redactioneel 
gebied. Ik zou wat meer sociale onderwer-
pen in de programma’s willen brengen, zoals 
gesprekken over arbeid of maatschappelijke 
dienstverleners. Dat zou ik op een meer inter-
actieve manier willen doen.” Bij wijze van proef 

dioruimten waar de vrijwilligers hun werk doen 
en waar onze gasten worden ontvangen. De 
verbetering/verbouwing zal gezien  onze finan-
ciën in fases moeten worden uitgevoerd.

Een tweede grote verandering van de laatste ja-
ren is de het aanstellen van een programmalei-
ding ter vervanging van de programmaleider. De 
functie van programmaleider is in de achter ons 
liggende jaren zo vol geraakt met taken en ver-

SportFair Beverwijk: 
EEN FEESTDAG VAN DE SPORT!

BEVERWIJK - Het nieuws uit je eigen om-
geving, dat is wat centraal staat bij een 
lokale publieke media-instelling. Door de 
wetgever is geregeld dat een organisatie 
als Radio Beverwijk de lokale berichtge-
ving centraal stelt in haar programme-
ring. Dagelijks moet verplicht een groot 
deel van de programma’s worden inge-
vuld met informatieve, culturele en/of 
educatieve programma’s die betrekking 
hebben op het verzorgingsgebied van de 
omroep.

Bij Radio Beverwijk nemen de vrijwilligers hun 
taak serieus. Dagelijks zijn ze bezig met het 
verwerken van het lokale nieuws. Er worden 
gasten uitgenodigd om in de studio of aan de 
telefoon hun verhaal te doen, verslaggevers 
maken reportages van gebeurtenissen in de 
buurt en regelmatig trekt een team erop uit om 
rechtstreeks verslag te doen van wat er speelt 
in Beverwijk en omstreken. Programma’s als 
“Wonderland” (zaterdag 10:00 - 12:00 uur) en 
“Zondagmiddagcafé” (zondag 16:00 - 18:00 
uur) kunnen al jarenlang rekenen op een scha-
re trouwe luisteraars en in de afgelopen jaren 
zijn nieuwe initiatieven tot ontwikkeling geko-
men, zoals “Op Uw Gezondheid” (donderdag 
20:00 - 21:00 uur) over gezond zijn en gezond 
blijven en “Reiswijzer” (maandag 21:00 - 23:00 
uur) over alles wat te maken heeft met de reis-
branche. Maar het langst lopende informatieve 
programma van Radio Beverwijk is “Lokaal To-
taal”. De naam zegt het al, in dit programma 
wordt al het lokale nieuws behandeld. Vijf maal 
per week (maandag t/m vrijdag) ‘s avonds tus-
sen 18:00 en 20:00 uur. Inmiddels staat de tel-
ler op meer dan 4.650 afleveringen!

Rita de Vries is één van de vaste medewerkers 
aan het programma. Net als Charles Duijff, 
Bob Blinkhof, Monique Elsing en Frank Koning 
neemt ze wekelijks de presentatie van een af-

Radio Beverwijk informeert 
de luisteraars:
LOKALE BERICHTGEVING CENTRAAL 
IN PROGRAMMERING

antwoordelijkheden dat het niet meer door een 
persoon vervuld kan worden. Het bestuur is ver-
heugd dat in ons medewerkers bestand zoveel 
personen te samen de verantwoordelijkheid als 
programmaleiding op zich willen nemen.

Ook de samenwerking met omroepen uit onze 
omgeving wordt geïntensiveerd zodat we goede 
programma’s die voor elkaar van belang zijn 
kunnen uitwisselen. Het is goed om nog eens 
te benadrukken dat van de uren tussen zeven 
uur ’s morgens en elf uur ’s avonds voor vijftig 
procent gevuld moeten zijn met programma’s 
die informatief, educatief en/of cultureel moe-
ten zijn.

Het bestuur van Radio Beverwijk bedankt onze 
vrijwilligers van ganser harte voor hun inzet, hun 
kwaliteitsbewustzijn en de trouw aan de om-
roep. En ik bedank de bestuursleden van Radio 
Beverwijk die naast de productie van hun pro-
gramma’s actief zijn voor het mogelijk maken 
dat de medewerkers hun propramma’s kunnen 
uitzenden.

Wij zullen u graag ontmoeten op een aantal mo-
menten in de loop van dit jaar om met ons het 
twintigjarig bestaan van de omroep te vieren. 
Een  overzicht van die feestelijkheden treft u in 
deze krant aan evenals veel wetenswaardighe-
den over onze omroep. En u weet het wij zijn 
actueel en dicht bij u.

Ir. J. Camfferman, 
voorzitter van Radio Beverwijk 

vrijwilligers beschikbaar voor waren. Rita werd 
op die avond ingeroosterd en nam uiteindelijk 
de presentatie geheel over. Om het team van 
“Lokaal Totaal” de hele week verder te verster-
ken zoekt de omroep nog naar nieuwe vrijwilli-
gers. Rita de Vries heeft wel een paar tips voor 
mensen die zich willen aanmelden: “Je moet 
nieuwsgierig zijn en je moet kunnen werken in 
een klein team. Verder moet je natuurlijk van 
praten houden en je moet vooral betrokken en 
plichtsgetrouw zijn.” Nieuwe vrijwilligers lopen 
altijd eerst enige tijd mee met een ervaren me-
dewerker en worden na gebleken geschiktheid 
ingedeeld in het rooster.

BEVERWIJK - Op 12 mei 2013 zal de SportFair plaatsvinden in en rond Sporthal 
Beverwijk. De SportFair  is een dag in de regio waar mensen kennis kunnen maken 
met veel bekende onbekende sporten. Plaatselijke sportverenigingen demonstreren 
hun sport met een aantrekkelijke programma. Zien en meedoen is het motto van de 
SportFair. 

Veel plaatselijke verenigingen hebben zich in-
middels aangemeld, van turnen tot zelfverde-
diging maar ook schermen en dans. Dit jaar 
zal er ook een ‘beachveld’ worden aangelegd. 
Sporten zoals atletiek en volleybal zullen op dit 

veld demo’s en clinics geven. Bent u gek van 
sport, of bent u erg benieuwd welke sporten 
er allemaal in uw regio zijn, kom dan naar de 
SportFair op zondag 12 mei 2013. Voor iedere 
leeftijdscategorie is er een sportprogramma 

zijn er inmiddels af en toe dergelijke themapro-
gramma’s te horen op Radio Beverwijk.

Zelf kwam Rita de Vries ooit als gast in de 
studio van Radio Beverwijk. Die ervaring deed 
haar uiteindelijk besluiten zich zelf ook als vrij-
williger aan te melden. “Ik ben twee keer door 
Bob Blinkhof geïnterviewd over mijn werk en 
ik zei toen ‘Goh, wat doen jullie dat leuk’, het 
leek mij ook wel wat. Bob raadde me aan om 
contact op te nemen met Raimond Bos en dat 
heb ik uiteindelijk gedaan.” Bos presenteerde 
zelf op dat moment de vrijdageditie van “Lo-
kaal Totaal”, omdat daar nog geen andere 

opgesteld. De dag zal feestelijk worden ge-
opend op 11:00 uur en over de hele dag zullen 
sportieve activiteiten worden georganiseerd. 
Ook radio Beverwijk zal van 14:00 tot 16:00 
uur aanwezig zijn om live verslag te doen van 
dit feestelijke evenement. 

Kom zondag 12 mei 2013 naar Sporthal Be-
verwijk en ontdek uw sport. Vergeet uw sport-
kleren niet. Kijk voor een uitgebreid program-
ma op www.sportfair.nl.

Rita de Vries voelt zich thuis achter de microfoon.

RADIO BEVERWIJK 

Al twintig jaar dicht bij u
Als je beseft dat Radio Beverwijk twintig jaar bestaat gaan je gedachten als vanzelf 
uit naar de vele vrijwilligers die in die twintig jaren hebben meegeholpen vier en 
twintig uur per dag, zeven dagen per week de programma’s van Radio Beverwijk in 
de lucht te brengen. Het is goed op te merken dat alle medewerkers van Radio Be-
verwijk vrijwilligers zijn. Deze vrijwilligers zijn op allerhand manieren actief voor de 
omroep: als technicus, presentator van programma’s, redactiewerk, studiobeheer 
of bestuurder. Daarnaast zijn er nog de vrijwilligers die in het PBO actief zijn ten 
behoeve van de door de wet voorgeschreven controle op de programma’s.



 

Is dat even genieten......
1000 gratis kopjes koffie 

voor uw bedrijf
bij aankoop van een Passio M

Voor koffie op het werk:
Fortune regio Alkmaar
(072) 506 77 70
www.fortune.nl

Wellness Horeca Tevens:
• Finse en infrarood sauna
• Zonnebank
• Massage

• Gezellige bar
• Internet-corner
• Lekkere broodjes

• Kleedkamers en douches
• Personeelsuitjes
• Kinderfeestjes

Zes squashbanen:
• Losse baanverhuur
• Competitie
• Toernooien
• Squashlessen (individueel 

of met een groep)
• Squash voor kids
• Bedrijfsbanen
• Gezellige clubavond
• Soccersquash

Twee zalen, o.a.:
• Body Shape
• Spinning
• Yoga
• Zumba
• Step
• Kick to the MAX
• MAX Attack
• Club Joy lessen
• Airconditioning

SquashGroepslessen

U vindt ons aan de Parallelweg 130 in Beverwijk (tel. 0251-213024)
www.maxsportsandwellness.nl

is er altijd en voor iedereen!

Gezond bewegen en maximaal ontspannen!

Kom langs voor een gratis proefles!

Fitness 

Moderne apparatuur:
• Vanaf € 18,- p.m.
• Deskundige begeleiding
• Trainingsschema op maat
• Bedrijfsfitness
• Technogym Kinesis
• Better Belly
• Groepsfitness
• 55+ fitness
• Airconditioning
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www.maxsppooooooorrttttssandwelllnneeeeeessss..nnl
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BEVERWIJK - Heel wat bedrijven uit de regio, maar zelfs van ver daarbuiten, heb-
ben in de afgelopen jaren ervaren wat de kracht is van radioreclame. Adverteren via 
Radio Beverwijk is directe communicatie met de luisteraars. Een advertentie in een 
krant wordt veelal niet gelezen en tijdens reclameblokken op televisie zetten veel 
mensen het toestel op een ander kanaal. Reclame op de radio wordt vrijwel altijd 
gehoord en dus komt de boodschap ook daadwerkelijk terecht waar hij moet zijn. 
Adverteren via Radio Beverwijk is daarbij ook nog eens relatief voordelig, want voor 
slechts 1.295.- euro (excl. BTW) heeft u al een jaarrond campagne met vier uitzen-
dingen per dag. Inclusief gratis commercial en inclusief banner op onze website. Op 
deze pagina publiceren wij drie artikelen over adverteerders. Lees hun verhalen en 
ontdek waarom zij kozen voor een campagne via Radio Beverwijk..!

DE KRACHT VAN RADIORECLAME

Jan Doetjes, eigenaar van Foto Kiekie.

FOTOGRAAF JAN DOETJES SPREEKT UIT ERVARING:

“Een radiospotje zit meteen in je hoofd”
BEVERWIJK - Hij is al vijftig jaar als foto-
graaf actief en in oktober bestaat zijn be-
drijf Foto Kiekie veertig jaar. Jan Doetjes is 
bij veel mensen niet alleen bekend als on-
dernemer, maar ook als artiest. Als zanger 
van Boule’s Blues Band treedt hij op in het 
hele land. Niet alleen beeld, maar ook ge-
luid speelt dus een belangrijke rol in zijn 
leven. Misschien mede daarom besloot hij 
jaren geleden al om regelmatig via Radio 
Beverwijk te adverteren. Een besluit waar 
hij zeker geen spijt van heeft gehad. Hij 
zegt: “Zo’n radiospotje zit meteen in je 
hoofd.”

De winkel Foto Kiekie, gevestigd aan het 
Kuenenplein 2, heeft iets nostalgisch. Niet in 
de laatste plaats omdat eigenaar Jan Doetjes 
zijn etalage heeft omgetoverd tot een waar 
museum met fraaie oude camera’s. Een mooi 
contrast, want eenmaal binnen wordt de be-
zoeker geconfronteerd met de meest moderne 
apparatuur voor het maken en afdrukken van 
foto’s. Jan neemt graag de tijd om zijn klanten 
uitgebreid te informeren en weet door zijn ja-
renlange ervaring in het vak prachtige plaatjes 
te schieten, maar kan ook reeds gemaakte di-
gitale foto’s zodanig bewerken dat ze veel beter 

tot hun recht komen. Heel wat mensen hebben 
de zaak in de loop der jaren dan ook weten te 
vinden. “Ik ben begonnen in een pand op de 
hoek van de Grebbestraat en de Oostertuinen”, 
vertelt Jan Doetjes. “Daar heb ik ongeveer vijf 
jaar gezeten. In dit pand aan het Kuenenplein 
zat bakker Niesten. Toen hij besloot om te stop-
pen ben ik met hem gaan praten. Ik heb toen dit 
pand van hem gekocht.” Hij verkoopt er foto- en 

videocamera’s, maar nog veel meer. Onderde-
len en accessoires, maar zelfs ook microscopen 
en parfums zijn er te vinden. Achterin de winkel 
is een kleine fotostudio ingericht.

Radioreclame is voor Jan Doetjes een goed 
middel om zijn producten en diensten aan te 
prijzen. “Op een advertentie in de krant reageert 
geen hond, maar in de winkel kwamen altijd wel 
mensen die me vertelden dat ze mijn naam op 
de radio hadden gehoord. Radioreclame werkt 
echt, televisiereclame trouwens ook. Vroeger 
had je hier in de regio een illegale tv-zender, 
waar ook mijn naam genoemd werd. Dan kreeg 
ik opeens klanten uit IJmuiden die hierheen 
kwamen om een bepaalde camera te kopen! 
Het is ook wel logisch. Als ik vroeger op school 
goed luisterde naar de leraar hoefde ik geen 
huiswerk meer te doen, want ik onthield het 
meteen. Maar als ik het moest lezen, dan moest 
ik alles drie keer lezen. Dat is dus de kracht van 
radioreclame. Het zit meteen als een bom in je 
hoofd.” Voor Foto Kiekie werden via Radio Be-
verwijk in de loop der jaren verschillende cam-
pagnes uitgezonden. Doorlopend, maar vaak 
wel met verwijzigen naar tijdelijke acties, zoals 
met Moederdag. “Dat was altijd een succes”, 
zegt Jan Doetjes hierover. Zijn huidige actie in 
de winkel? “Foto’s op linnen, een doek van 40 
x 50 cm voor slechts 25,- euro!”

Anke Hupkes, persoonlijk reisadviseur.

“De naamsbekendheid via Radio Beverwijk is belangrijk”
BEVERWIJK - Met de slogan “Wij begrijpen waar u heen wilt” adverteerde Holland Inter-
national Reisbureau Hupkes de afgelopen jaren doorlopend via Radio Beverwijk. Ook 
nu de reiswinkel aan de Begijnenstraat 21 inmiddels is gesloten en het bedrijf verder 
gaat onder de naam “Holland International Reisbureau At Home Anke Hupkes” worden 
er nog steeds reclamespotjes uitgezonden. “Ik merk dat het werkt, want ik krijg bijna 
wekelijks wel van iemand te horen dat ze mijn reclame op Radio Beverwijk hebben 
gehoord.” Een mooi voorbeeld van het effect van radioreclame.

Ruim zeven jaar lang zijn de spotjes van het reis-
bureau nu via Radio Beverwijk te horen. Door 
regelmatig de tekst van de commercial aan 
te passen en daarin de lopende acties te ver-
werken, bleven de spotjes de aandacht van de 
luisteraars trekken. “Continuïteit is een belang-
rijke factor”, vindt Anke Hupkes. Dezelfde con-

tinuïteit die zij als ondernemer biedt aan haar 
klanten, klinkt ook door in haar reclamebood-
schappen. En juist die continuïteit bleek be-
langrijk te zijn voor het succes van haar cam-
pagne. “Na een paar jaar adverteren via Radio 
Beverwijk merkte ik dat mensen erover begon-
nen te praten. Ze kwamen in de reiswinkel en 

vertelden dat ze mijn naam op de radio hadden 
gehoord. Dat gebeurde steeds vaker en ook in 
allerlei verschillende leeftijdsklasses. Ik hoorde 
het van jong en oud, daarom besloot ik door te 
gaan met die reclamespotjes.” Gevraagd naar 
de belangrijkste reden voor Anke Hupkes om te 
kiezen voor een campagne via Radio Beverwijk 
zegt ze: “De naamsbekendheid. Een gewone 
advertentie in de krant heeft voor mij geen zin. 
Daar komt in mijn branche niets van terecht. Ik 
heb dat zelf ook, dan lees ik een krant drie keer 
door en dan pas zie ik de advertentie staan.”

Eind maart sloot Anke Hupkes definitief de deur 
van haar reiswinkel aan de Begijnenstraat. Vanaf 
dat moment werkt ze volledig vanuit haar eigen 
woning en bezoekt ze desgewenst haar klan-
ten thuis of op het werk. Een bewuste keuze, 
ingegeven door de veranderingen in de bran-
che en de maatschappij. Ze legt uit: “De laat-
ste jaren is het gedrag van de consument sterk 
veranderd. De mogelijkheden om zaken via het 
internet te regelen hebben ervoor gezorgd dat 
veel mensen niet meer naar een reiswinkel ko-
men. Het was daarom niet langer zinvol om de 
winkel open te houden.” Sluiting van de winkel 
betekent overigens niet dat de dienstverlening 
van Anke Hupkes is verslechterd. In tegendeel: 
“Ik heb nu thuis rustig de tijd om dingen voor 
de klant uit te zoeken. En als men dat wil, kom 
ik langs om de mogelijkheden persoonlijk door 
te nemen. Eigenlijk is de service dus nog beter 
geworden dan die al was!” Het vertrouwde te-
lefoonnummer 0251 226842 blijft bestaan en 
ook de website www.reisbureau hupkes.nl bijft 
gewoon in de lucht. Voeg daaraan de grote er-
varing toe die Anke Hupkes heeft in de reis-
branche en de keuze voor het boeken van een 
reis is snel gemaakt...!

REISADVISEUR ANKE HUPKES 
ADVERTEERT AL RUIM ZEVEN JAAR:

NICK HOOGEWERF, 

MEDE-EIGENAAR CAFÉ CARILLON:

“Adverteren op Radio
Beverwijk is betaalbaar”

Nick Hoogewerf achter de tap in café Carillon.

BEVERWIJK - De naam van café Carillon 
is een begrip in de regio. Al 42 jaar runt 
de familie Hoogewerf het café aan de Wij-
kerbaan en er zijn volop plannen voor de 
toekomst. Een gezellig terras aan beide 
zijden van het pand en een lunchroom, 
waar iedereen tussen de middag een lek-
ker broodje kan gaan eten. Dat hopen 
Loet Hoogewerf en zijn zoon Nick in de 
komende tijd te kunnen realiseren. Wat 
blijft is de gezellige sfeer, die het bedrijf 
sinds jaar en dag kenmerkt. Dezelfde 
sfeer klinkt door in de reclamespot die 
veelvuldig te horen is bij Radio Beverwijk. 
“Juist het steeds herhalen, dat is de kracht 
van radioreclame”, vindt Nick Hoogewerf.

 In café Carillon is het altijd gezellig. Nick om-
schrijft de zaak als een bruin café, waar men 
houdt van sport en spelletjes. Zo telt het café 
maar liefst vier biljartclubs en zijn er zes dart-
teams actief die uitkomen in de competitie van 
DVK. Eens per maand is de zondagmiddag ge-
reserveerd voor het klaverjassen en elke tweede 
donderdag van de maand wordt ‘s avonds een 
gezellige popquiz gespeeld waarvoor teams zich 
kunnen inschrijven. Maar naast dit alles is café 
Carillon natuurlijk ook vooral een plek om elkaar 
te ontmoeten. Een goed glas bier, een gezellig 
praatje aan de bar, het kan er allemaal. “Het is 
oorspronkelijk een buurtcafé, maar dat is een 
beetje uit de klauwen gelopen. Heel Beverwijk 
komt hier, maar ook veel mensen uit bijvoor-
beeld Heemskerk. Je kunt hier nog altijd gratis 
parkeren, dat is voor ons heel gunstig”, aldus 
Nick Hoogewerf. Het is alweer jaren geleden 
dat hij, als partner van zijn vader Loet, in de zaak 
stapte. En samen hebben ze de nodige plannen 
gemaakt voor de toekomst. Want wanneer over 
enkele jaren alle bouwactiviteiten rond de Wij-
kerbaan voltooid zijn, wordt het café meer dan 
ooit een plek waar het goed toeven is.

Zowel aan de achterzijde als aan de voorzijde 
van het pand willen de uitbaters een mooi ter-
ras realiseren. De vergunningen hiervoor zijn 
reeds aangevraagd en volgend jaar hoopt men 
te kunnen starten met de aanleg van het terras 
aan de achterzijde. De zaal links van het café, 
oorspronkelijk een winkelpand dat vijftien jaar 
geleden bij de zaak werd getrokken, zal in de 
toekomst overdag dienst gaan doen als lunch-
room. De plannen hiervoor zijn in een vergevor-
derd stadium en wie in de toekomst een bezoek 
brengt aan de vernieuwde Wijkerbaan kan hier 
even bijkomen en genieten van een hapje of 
drankje. Al jaren is een reclamespot van café 
Carillon te horen op Radio Beverwijk. “Daar krij-
gen we leuke reacties op”, vertelt Nick. Hij gaat 
verder: “Neem nou onze zalenverhuur. Daar 
hebben we elders nooit ergens mee geadver-
teerd, maar dat is wel te horen in onze recla-
mespot op de radio. We merken dat er goed 
op gereageerd wordt. Bovendien is adverteren 
op Radio Beverwijk heel betaalbaar, dat is ook 
belangrijk.” Op de website www.cafecarillon.nl 
is een overzicht te vinden van de geschiedenis 
van het café en van de vele activiteiten die er 
plaatsvinden.
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bedrijfsuitje of high-wine.



Wekelijks “Kennemer Muziekfabriek”
AANDACHT VOOR ARTIESTEN UIT ONZE REGIO:

Het logo van “Kennemer Muziekfabriek”.

De band “De Binstars” speelde live in de studio van Radio Beverwijk tijdens het programma “Kennemer Muziekfabriek”.

BEVERWIJK - In het programma “Kenne-
mer Muziekfabriek” laat Ab Jenema op 
zaterdagmiddag muziek horen die is ge-
maakt door artiesten uit onze regio. Ruige 
bluesrock van De Bintangs, maar ook ge-
voelige luisterliedjes van Dorien Teeuw-
isse en Gerard Biersteker en de nieuwste 
feestkraker van Rocky Vosse, alles komt 
in het programma aan bod. Artiesten die 
eigen materiaal willen laten horen zijn van 
harte welkom, ze kunnen hun demo’s op-
sturen of langsbrengen in de studio.

In 2009 besloot muzikant/kunstenaar Tom Pe-
perkamp om zich aan te sluiten bij het team van 
Radio Beverwijk. Peperkamp, zelf ooit lid van 
diverse bands, waaronder “Dollar”, beschikt 
over een brede kennis van muziek uit de regio 
Kennemerland. Hij onderhoudt al jaren vriend-
schappelijke contacten met veel muzikanten uit 
dit gebied en bedacht de programmatitel “Ken-
nemer Muziekfabriek”. Op zaterdagmiddag tus-
sen 12:00 en 14:00 uur ontving hij wekelijks 
een muzikant in de studio, met wie hij sprak 
over diens carrière. Tussen de gesprekken door 
werd muziek gedraaid uit de platenkast van de 
gast. Ab Jenema, medewerker van het eerste 
uur bij Radio Beverwijk, verzorgde de techniek 
van het programma. Toen Tom Peperkamp na 
enkele seizoenen besloot een punt achter zijn 
radiowerk te zetten, nam Jenema de presen-
tatie van het programma over. Ook hij beschikt 
over de nodige kennis van regionale artiesten 
en bovendien verzamelt hij al jaren de muziek 
die zij hebben uitgebracht. Wekelijks doet hij 
een greep uit het rijke aanbod van muziek uit 
Kennemerland, waarbij hij zoveel mogelijk gen-
re’s aan bod laat komen.

Sinds twee jaar is Ab Jenema ook actief voor 
zijn eigen internetstation Flexibel FM. Sinds het 
begin van dit jaar is daar elk weekend twee da-
gen lang alleen maar muziek uit Kennemerland 
te horen. Hij maakt daarbij gebruik van dezelf-
de programmatitel, zodat voor iedereen direct 
duidelijk is wat men van de uitzendingen mag 
verwachten. Ab Jenema vertelt over deze re-
cente ontwikkeling: “Het idee is ontstaan door 
de vele positieve reacties die er kwamen op het 
samenstellen van de IJmond Top 50 in decem-
ber vorig jaar. Die lijst werd gemaakt op initiatief 
van het Noordhollands Dagblad en de IJmui-
der Courant en is vervolgens uitgezonden door 
Heemskerk FM, Seaport FM en Radio Bever-
wijk. Ik merkte dat de muziek uit Kennemerland 
nog altijd erg populair is, maar dat deze arties-
ten eigenlijk niet zoveel mogelijkheden hebben 
om hun muziek te laten horen. Dat bracht me 
op het idee om een variant van het bestaande 
programma ook op mijn internetstation te gaan 
inplannen.” Vanuit de muzikanten werd meteen 

enthousiast gereageerd op het plan en zowel 
de artiesten zelf als ook hun fans weten het 
programma inmiddels steeds vaker te vinden.

Intussen blijft het programma ook op Radio 
Beverwijk gewoon in de programmering staan. 
Gemiddeld eens per maand vervalt “Kennemer 
Muziekfabriek” in verband met een rechtstreek-
se uitzending op locatie onder de noemer “Kijk 
Op De Wijk”, maar op de overige zaterdagen is 
er twee uur lang muziek uit deze regio te ho-
ren. Ook bestaat voor artiesten de mogelijkheid 
om hun werk live in de studio ten gehore te 
brengen. Jenema: “In maart hadden we hier 
bijvoorbeeld “De Binstars” te gast. Dat is een 
band die geheel bestaat uit nazaten van de le-
den van De Bintangs. Ze spelen ook nummers 

van hun vaders, maar dan vooral de wat minder 
bekende, maar wel goed klinkende bluesrock. 
In de ontvangstruimte van ons studiogebouw is 
voldoende ruimte om een band te laten spelen. 
Ze hebben daar tien nummers live gespeeld.’’ 
Bands, maar ook solisten, die hun werk via het 
programma “Kennemer Muziekfabriek” willen 
laten horen aan een breed publiek, kunnen 
hun materiaal opsturen naar Radio Bever-
wijk ter attentie van Ab Jenema, Postbus 90, 
1940 AB BEVERWIJK. Mailen kan ook: info@
kennemer muziekfabriek.nl.

Uitzending
van Radio Beverwijk

gemist..?
De programma’s van de afgelopen
zeven dagen zijn via de website

te beluisteren. Ga naar
www.radiobeverwijk.nl

en klik op
“gemist”...!

TIP

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.



Voor heerlijke wijnen en goed advies kunt u terecht in 
Heemskerk bij Tom Mensink & Pieter Schadee 

www.plezierinwijn.nl 

Actie-Tax
0251-246700

Voor al uw vervoer!
schipholservice, directievervoer,

ziekenvervoer, particulier, etc.

Taxicentrale
Email: info@actie-tax.nl
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Bruidsreportages
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Video op DVD
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Reproducties
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En fotohandel

www.richarddeleth.nl
www.oersterk.nu

(Een bestseller
in Nederland!)

Het luisterend oor van Radio Beverwijk schenkt aandacht aan  mensen

die anderen  inspireren en helpen, zij geeft woorden en klank aan een

kleurrijke samenleving waar we in geloven!

ALLE MEDEWERKSTERS/ERS VAN RADIO BEVERWIJK BEDANKT!

Radio Beverwijk, dan geloof je het wél!

In Beverwijk en Wijk aan Zee maakt de 

Rooms Katholiek parochie St. Eloy deel 

uit van een kleurrijk landschap van 

geloofs- en levensovertuigingen. Het is 

inspirerend hoe Radio Beverwijk daar een 

oog en oor voor heeft. Als RK parochie 

merken we de interesse van de Radio voor 

wat zich op sociaal en kerkelijk gebied 

afspeelt. Inzamelingen van worsten en 

levensmiddelen voor de voedselbank, 

Pinksterfeest, Ikonenwijding, 

lichtprocessies of Agathabroodjes, het 

komt allemaal langs. Er is aandacht voor 

het verhaal van mensen, van pastores 

en  parochianen, van Wijk aan Zee 

tot Beverwijk. Er is oog voor wat aan 

samenwerking tussen kerken en mensen 

aan goeds en moois gebeurt.

GRATIS INSCHRIJVEN

UNIEK DATING CONCEPT voor 35+

De leukste ALL-INCLUSIVE DATES

Persoonlijke begeleiding vóór en na de dates

06 - 19 20 04 05



Medewerkers Braak Velsen blij met Radio Beverwijk
NIEUWE MUZIEKFORMULE BLIJKT EEN SCHOT IN DE ROOS:

VELSEN-NOORD / BEVERWIJK - In au-
gustus 2012 werd de studio van Radio 
Beverwijk geheel gedemonteerd. Kasten 
werden weggesloopt, een tussenwand 
werd opnieuw gebouwd en het interieur 
onderging een flinke opknapbeurt. Maar 
ook de programma’s veranderden vanaf 
dat moment. Door Raimond Bos, vrijwil-
liger van het eerste uur en binnen de pro-
grammaleiding onder meer belast met 
het formatbeheer van het lokale radio-
station, werd een nieuwe muziekformule 
geïntroduceerd. Acht maanden later 
kunnen we nu vaststellen dat die wijzi-
ging een schot in de roos is geweest.

Raimond Bos bracht de afgelopen twintig ja-
ren heel wat uren door in de studio van Radio 
Beverwijk. Met name de laatste jaren is hij 
constant bezig geweest met het sleutelen aan 
de muziekformule. “We werken tegenwoordig 
met Zenlex, een fantastisch automatiserings-
pakket voor radiostations. De mogelijkheden 
zijn eindeloos en je bent als formatplanner 
echt in staat om een uitgekiende muziekmix 
te maken. Voor Radio Beverwijk moet dat een 
herkenbaar geluid zijn van muziek met een 
hoge ‘gezelligheidsfactor’ erin. Ik zeg altijd 
dat de bouwvakkers en schilders op de stei-
gers alle liedjes moeiteloos moeten kunnen 
meefluiten. Als ze dat doen, is mijn opzet ge-
slaagd. In de algemene nieuwsprogramma’s 
en in de uren waarop non-stop muziek wordt 
uitgezonden, willen we een zo breed moge-
lijke doelgroep bereiken. Platen met een hoge 
‘irritatiefactor’ komen daarom niet door de 
keuring heen.”

Braak Velsen kiest voor 
Radio Beverwijk
Om vast te stellen of de nieuwe muziekfor-
mule van Radio Beverwijk daadwerkelijk aan-
slaat, namen we de proef op de som. Braak 
Velsen, een gerenommeerd aannemersbedrijf 
met een grote naam waar het de realisatie 
van een verbouwing, aanbouw of opbouw be-
treft, heeft al heel wat opdrachten in Bever-
wijk en omstreken mogen uitvoeren. Waar dat 
kan, staat de radio aan en wordt afgestemd 
op Radio Beverwijk. “Gewoon gezellig”, zegt 
eigenaar Leon Braak, die daarmee precies 
de spijker op zijn kop slaat. “Met een lekker 
stuk muziek op de radio is het werken veel 
leuker en lijkt de dag sneller te gaan.” Dezer 
dagen heeft Braak het met zijn team zoals ge-
woonlijk bijzonder druk. “Vooral de aanleg van 
een veranda of tuinkamer is momenteel ‘erg 
hot’ en inmiddels bieden wij dan ook een heel 
scala aan mogelijkheden op dat gebied. We 

spelen in op de groeiende vraag en kunnen 
onze klanten deskundig adviseren.”

Veranda of tuinkamer
Het uitbreiden van de bestaande woning met 
een veranda mag gerust een echte trend wor-
den genoemd. Leon Braak legt uit: “Mensen 
laten een deel van hun tuin overkappen, zodat 
ze bij mooi weer lekker kunnen genieten ter-
wijl ze tegelijk beschermd worden tegen de 
zon. Vervolgens willen ze in de wintermaan-
den ook gebruik kunnen maken van die ruim-
te, maar dat ligt toch iets gecompliceerder. 
Je kunt niet zomaar een overkapping van je 
tuin als basis gebruiken om er een serre van 
te maken. Daarvoor moet immers eerst een 
fundering worden aangelegd en bovendien 
krijg je te maken met een temperatuurpro-
bleem. Een overkapping in je tuin is in feite 
een verlengde zonwering, terwijl een serre 
een aanbouw is aan je huis. Je spreekt dan 
echt van een bouwkundig vraagstuk.” Braak 
Velsen kan de klant vooraf uitgebreid infor-
meren over de mogelijkheden. “We hebben 
alle mogelijkheden in huis, van eenvoudige 
veranda tot extreem luxe serre.”

Extra beveiligd tegen 
inbraak
Enige tijd geleden voegde Braak Velsen het 
kozijnenmerk Gayko toe aan de collectie. Een 
hoogwaardig product van Duitse makelij dat 
gebouwd is op een lange levensduur zonder 
onderhoud, maar waarbij bovendien de bevei-
liging tegen woninginbraak speciale aandacht 
krijgt. De stabiele veiligheidsgrepen van deze 
kozijnen zijn afsluitbaar en vergrendelen alle 
bewegende sluitdelen van het beslag abso-
luut onwrikbaar. Zo is elke poging om het 
raam te lichten gedoemd te mislukken. De 
enorm hoge trek- en zijdelingse krachten die 
bij het lichten worden uitgeoefend op de be-
slagdelen en die bijvoorbeeld sluitnokken uit 
het sluitstuk laten lopen, worden geblokkeerd 
door de vergrendeling. Het glas bestaat uit 
verschillende ruiten die door een transpa-
rante, extreem scheurbestendige, tussenlaag 
met elkaar zijn verbonden. Dit glas is zo is zo 

sterk dat een inbreker talloze malen met een 
zware bijl op het glas zou moet inhakken om 
het te breken.

KIJK VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE OP WWW.BRAAK.NL OF KOM LANGS IN DE 
SHOWROOM AAN DE DUINVLIETSTRAAT 102 IN VELSEN-NOORD, WAAR U ZELF 
MAG PROBEREN OM MET BEHULP VAN EEN KOEVOET EEN KOZIJN VAN GAYKO TE 
LICHTEN. BEL 0251 211825 VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK.

BEVERWIJK - Een kopje koffie, de krant erbij en gezellige muziek op de radio. In menig 
huishouden zal dit op zaterdagochtend een vertrouwd beeld zijn. Precies zo gaat het 
ook in de studio van Radio Beverwijk als Marcel van Tunen zijn wekelijkse programma 
“Tune In” presenteert. Onder dezelfde titel, waarin op speelse wijze zijn eigen achter-
naam is verwerkt, presenteerde hij jaren geleden al een programma voor de Omroep 
Stichting Uitgeest (OSU). Toen dat radiostation werd opgeheven stapte Van Tunen 
over naar Radio Beverwijk.

Aangenaam ontwaken met “Tune In”

Marcel van Tunen, in het dagelijks leven mede-
werker bij Tata Steel, maar op zaterdagochtend 
presentator bij Radio Beverwijk. Wanneer hij 
om even na 09:00 uur de luisteraars begroet, 

heeft hij de krant al gelezen. De meest opval-
lende zaken uit het lokale nieuws neemt hij kort 
in zijn programma door, een kritische, soms cy-
nische opmerking wordt daarbij niet geschuwd. 

Ook het weerbericht en de agenda met tips 
voor het weekeinde worden door Marcel van 
Tunen in de loop van het uur behandeld. De 
gevarieerde muziek die tussendoor wordt ge-
draaid maakt het programma tot een aange-
name start van de zaterdag. “Ik wil met mijn 
programma informeren door te vermaken”, zegt 
hij zelf over “Tune In”, dat hij inmiddels al 17 
jaar presenteert. “Tjonge, 17 jaar alweer. Voor 
mijn gevoel doe ik het nog maar net.”

Adverteren
op Radio Beverwijk..?
Een uitstekende keuze...!

Voor minder dan twee tientjes
per week bent u het hele jaar door

verzekerd van
naamsbekendheid..!

TIP





In de jaren ‘80 hadden werden programma’s 
gemaakt door de Regionale Omroep Stichting 
(ROS), bedoeld voor de inwoners van Castri-
cum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Vel-
sen. Doordat er niet meer genoeg geld in kas 
was om door te kunnen gaan en er vanuit de 
gemeenten geen goede subsidieregeling leek 
te kunnen komen, besloot het bestuur van de 
ROS in januari 1990 om het maken van uit-
zendingen te staken. Het einde van de ROS 
luidde de komst in van de lokale omroepen 
die sinds de jaren ‘90 actief zijn in deze re-
gio. Zowel Ab Jenema als Raimond Bos was 
destijds vrijwilliger bij de ROS, beiden begon-
nen ze na het uiteenvallen van die organisa-
tie aan een nieuw avontuur. Ab Jenema: “Ik 
werd al vrij snel benaderd door twee mannen 
van een voormalige piratenzender. Zij wilden 
met me praten, omdat ze plannen hadden om 
een lokale omroep in Beverwijk te beginnen. 
Het was hun bedoeling om met een jaarlijks 
budget van maar liefst 100.000 euro te gaan 
werken en van dat geld betaalde krachten 
aan te nemen. Ik stond daar vrij sceptisch 
tegenover, ik wist vanuit mijn tijd bij de ROS 
dat zoiets niet haalbaar zou zijn. Ik ben dan 
ook niet verder gegaan met deze heren, maar 
zelf dingen gaan regelen. Ik heb Co Backer 

BEVERWIJK - Het 20-jarig jubileum vormt een goede aanleiding om terug te blikken 
op wat door de vrijwilligers van Radio Beverwijk in de loop der jaren is bereikt. Want 
hoewel de organisatie in feite nog als ‘jong’ mag worden betiteld, is er in de loop van 
het bestaan zoveel veranderd bij Radio Beverwijk, dat de huidige situatie vrijwel niet 
meer is te vergelijken met de omstandigheden in de beginfase. Medewerkers van 
het eerste uur Ab Jenema en Raimond Bos herinneren zich nog goed hoe zij destijds 
aan de wieg stonden van het huidige Radio Beverwijk.

Marco Backer, medewerker van het eerste uur, in de eerste studio in Huize Westerhout.

De tweede studio, gevestigd in Sporthal Beverwijk, werd van 1996 tot 2001 gebruikt.

benaderd, hem kende ik goed vanuit de ROS-
tijd, daar deed hij sportverslag. Co zag goede 
mogelijkheden voor een omroep in Beverwijk 
en is ermee aan de slag gegaan.”

Ook Raimond Bos werd benaderd door men-
sen die voorheen als etherpiraat te horen wa-
ren. Zij hadden hun zinnen gezet op de start 
van een lokale omroep in Heemskerk. “Het 
waren de mensen van het toenmalige Radio 
Remy, dat uitzond vanuit Assendelft. Een van 
de oprichters van die zender woonde naast 
mij in Heemskerk en wist dat ik al wat erva-
ring had bij de ROS. We hebben toen een 

TIPOp woensdag
tussen 12:00 en 13:00 uur
schuiven burgemeester en

wethouders om beurten aan
om de luisteraars van

 Radio Beverwijk bij te praten
over het

collegebeleid..!

aanvraag ingediend bij de gemeente, maar 
al snel bleek dat er nog een tweede groep 
mensen met eenzelfde idee bezig was. Uit-
eindelijk kreeg dat initiatief meer steun vanuit 
de verschillende organisaties in Heemskerk 
en kregen wij nul op het request. Co Backer, 
die door ons benaderd was om zitting te ne-
men in de programmaraad namens de regi-
onale voetbalclubs, kwam op een dag naar 
me toe en zei “Zullen we dan in Beverwijk 
beginnen?” Vanaf dat moment werken Co 
Backer, Ab Jenema en Raimond Bos samen, 
maar ook het team van Radio Remy sluit zich 
aan. De basis voor een nieuwe organisatie is 

geboren en de volgende stap werd het zoe-
ken naar mogelijkheden voor de financiering 
van het nieuwe radiostation. Ab Jenema: “Co 
werkte bij Hoogovens en had daar veel con-
tact met de leveranciers van accu’s. Een van 
die leveranciers had er wel oren naar om de 
naamsbekendheid in deze regio te vergroten, 
dat werd de hoofdsponsor, die heeft destijds 
de rekening van de eerste studio betaald.”

Toen het benodigde budget geen struikelblok 
meer bleek te zijn, kon worden gezocht naar 
een geschikte locatie. De gemeente Bever-
wijk werd benaderd en de vrijwilligers kregen 
de suggestie om te gaan kijken in Huize Wes-
terhout, waar toen nog de Stedelijke Muziek- 
en Dansschool was gevestigd. Op de boven-
verdieping stonden een paar kamers leeg en 
door een extra deur te plaatsen kon Radio 
Beverwijk daarin een eigen, afgesloten on-
derkomen realiseren. Een mooie nostalgische 

plek, maar bepaald niet gemakkelijk. “Er zit 
een hele stijle smalle trap in dat gebouw om 
naar de tweede verdieping te komen. Som-
mige mensen, met name ouderen, konden 
daarom de studio niet bereiken. We hebben 
daarom wel eens interviews beneden moeten 
doen”, herinnert Ab Jenema zich. En ook Rai-
mond Bos onthult een geheim over de uitzen-
dingen van het eerste uur: “Op vrijdag sloot 
de muziekschool al om 19:00 uur de deuren. 
Wij maakten de hele avond programma’s en 
ik presenteerde “Lokaal Totaal” van 18:00 
tot 20:00 uur. In het tweede uur kwam Ad 
Weterings telefonisch in de uitzending om te 
vertellen over de activiteiten in de buurthui-
zen. Maar omdat ik alleen in het pand was, 
kon dan niemand de deur open doen voor 
eventuele bezoekers. Als de bel ging, rende ik 
snel die twee trappen af, deed de deur open 
en rende weer naar boven. Ad vertelde intus-
sen gewoon door. Dat hadden we zo afge-
sproken.”

Na drie jaar Huize Westerhout werd een ruimer 
onderkomen gevonden in Sporthal Beverwijk. 
Beter toegankelijk, professioneler ingericht, 
maar wel fors duurder dan de vorige locatie. 
Met hulp van de Beverwijkse brandweer werd 
een antenne geplaatst voor het ontvangen van 
de locatiezender. De uitzendantenne stond 
niet bij de spothal, maar al sinds de start van 
de omroep op het hoge flatgebouw aan de 
Warande, dat daar destijds stond. Via een da-
talijn van KPN werd het geluidssignaal vanuit 
de studio naar de zender op de flat gestuurd. 
Met name op technisch gebied veranderde er 
veel in die jaren. Ab Jenema: “Vroeger werk-
ten we bijvoorbeeld nog met cassettebandjes. 
Ik heb uren zitten plakken thuis om bandjes 
met non-stop muziek te maken. Later kregen 
we een cd-wisselaar.” 
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Wij zijn er
voor jou..!

Ben jij er voor ons...
Word donateur voor € 8,40
per jaar en draag daarmee
bij aan verdere verbetering

van de kwaliteit
van onze

programma’s..!

TIP
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SEA YOU 

feliciteert Radio Beverwijk 

met het 20-jarig bestaan



Raimond Bos gaat verder: “Maar toen waren 
we er nog niet. We hadden nog geen com-
puter om die cd-wisselaar aan te sturen. Dus 
in eerste instantie werd het ding op “shuffle” 
gezet voor de nachtelijke uren. Maar omdat 
het een speler was met 100 cd’s erin viel er 
een te lange stilte tussen twee nummers. 
Toen hebben we hem maar gewoon op nor-
maal afspelen gezet en geladen met uitslui-
tend verzamel-cd’s.” Tegenwoordig wordt alle 
non-stop muziek bij Radio Beverwijk verzorgd 
vanuit een geavanceerd computersysteem 
waarmee de inhoud van het programma tot in 
detail kan worden bepaald.

In 2001 verliet Radio Beverwijk de studio in de 
sporthal. De huurprijs drukte te zwaar op het 
geringe budget en de sporthal had zelf meer 
kantoorruimte nodig. Na overleg met de ge-
meente Beverwijk kwam het huidige onderko-
men aan de Spaarnestraat in beeld. De RUAZ, 
omroep voor zieken en senioren, maakte van-
uit dit pand al jaren programma’s voor diverse 
instellingen, maar had niet meer het hele pand 
nodig. Radio Beverwijk werd “voordeurdeler” 

en mocht de voorste helft van het gebouw 
in gebruik nemen. Een team van vrijwilligers 
zette zich in voor het inrichten van de studio’s, 
terwijl buiten een 24 meter hoge mast werd 
geplaatst. Voor het eerst stond de uitzend-
antenne direct naast de studio, hetgeen een 
aanzienlijke verbetering van de geluidskwaliteit 
opleverde. Opnieuw was het de Beverwijkse 
brandweer die de omroep te hulp schoot door 
met de hoogwerker de antenne in de mast te 
hangen. Na de goed verlopen verhuizing van 
Radio Beverwijk werd ook bestuurlijk het een 
en ander gewijzigd. Jan Camfferman werd de 
nieuwe voorzitter van de organisatie. 

De huidige studio aan de Spaarnestraat onderging vorig jaar een flinke verbouwing.
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Ben je
muzikant in de regio

Kennemerland
en wil je jouw muziek laten horen

aan onze luisteraars...?
Mail dan naar

info@kennemermuziekfabriek.nl
en wij nemen contact

met je op...!

TIP

Raimond Bos en Ab Jenema, nog altijd volop actief voor  Radio Beverwijk.

TIPActualiteiten uit
Beverwijk

hoor je vijf dagen per week
in “Lokaal Totaal”. Heb je

tips voor de redactie..? Bel op
werkdagen tussen 10:00 en

12:00 uur naar
0251 254958..!

Raimond Bos: “Jan werd onze vijfde voorzit-
ter. Co Backer heeft die functie de eerste vier 
jaren bekleed, daarna kwam Richard Cap-
pelle en hij werd opgevolgd door de inmiddels 
overleden Wil van Born. Na diens vertrek was 
Cees Backer enige tijd voorzitter ad interim 
en Jan Camfferman nam het stokje van hem 
over.”

Bleef het aantal voorzitters beperkt tot vijf, het 
aantal vrijwilligers dat in de afgelopen 20 jaar 
meewerkte aan de programma’s was maar 
liefst vierhonderd! “Misschien zelfs wel vijf-
honderd”, zegt Ab Jenema. Hij vervolgt: “Ik zie 
wel dat de vrijwilligers steeds professioneler 
worden. Vroeger, in de begintijd, namen we 
eigenlijk iedereen aan. We hadden wel eens 
mensen op plekken gezet waarvan we ons 
later realiseerden dat we dat beter niet had-
den kunnen doen. Maar bij de vrijwilligers die 
er nu zitten zie je gewoon dat ze op een veel 
hoger niveau werken. Vooral bij de jongeren 
valt me dat op. Zowel qua taalgebruik, als qua 
techniek. Voorheen moest je iemand weken 
of zelfs maandenlang opleiden om met de ap-
paratuur overweg te kunnen, nu snappen ze 
het veel sneller.” In 2011 werd de nieuwe huis-
stijl van Radio Beverwijk gepresenteerd. Het 
vertrouwde bevertje met de microfoon in zijn 
hand, een ontwerp van toenmalig vrijwilliger 
Hein Kleine, werd vervangen door een nieuw 
hedendaags logo. In 2012 besloot het bestuur 
om definief af te zien van de zoektocht naar 
weer een andere, nog ruimere locatie. In plaats 
daarvan werd de studio verbouwd en in de loop 
van 2013 zullen fase 2 en fase 3 van deze 
verbouwing plaatsvinden. Ab Jenema: “Daarbij 
zijn wij de gemeente Beverwijk veel dank ver-
schuldigd, want zij hebben ervoor gezorgd dat 
ook het pand zelf een opknapbeurt kreeg met 
een nieuwe toiletgroep en keuken.”



 

Nieuwe    website!
WWW.PINKSTERFAIR.NL

Bezoek de vernieuwde website van de Pinksterfair
en lees wat u nog meer kunt verwachten tijdens de 
21ste editie van de Pinksterfair.

KNIP DEZE BON UIT 
EN LEVER DIE IN BIJ DE KASSA VOOR EEN 

 KORTING VAN €2,50 P.P.

JRB

Voor maximaal 2 personen - U betaalt €12,50 i.p.v. €15,-. 
Niet in combinatie met andere kortingen. 

Van vrijdag 17 t/m maandag 20 mei (2de Pinksterdag) presenteren ruim 120  deelnemers een decor aan artikelen en trends voor huis
 en tuin bij Slot Zeist. In de tuin en op het Voorplein van Slot Zeist is het majesteitelijk genieten en proeft u de goede sfeer die de 

Pinksterfair rijk is! Bezoekers kunnen neerstrijken bij Brasserie Slot Zeist of het rijke wonen en leven uit de Gouden Eeuw bewonderen 
tijdens een rondleiding (€ 5,- p.p.). Kijk voor meer informatie op www.pinksterfair.nl



Marius van Buuringen heeft 
passie voor geluid

AL BIJNA 45 JAAR
ACTIEF ACHTER DE MENGTAFELS:

BEVERWIJK - Vorig jaar meldde hij zich 
als nieuwe vrijwilliger bij Radio Bever-
wijk. Binnen een week zat hij achter de 
mengtafel om zijn eerste programma te 
‘schuiven’. Voor Marius van Buuringen 
(58) was het echter bepaald niet de eer-
ste kennismaking met dergelijke appara-
tuur. Al bijna 45 jaar lang heeft hij een 
passie voor geluid en bij Radio Beverwijk 
heeft hij zijn geliefde hobby weer opge-
pakt.

Al in de tweede helft van de jaren ‘60 ont-
dekte Marius van Buuringen als tiener wat je 
allemaal kunt doen met geluidsapparatuur. “Ik 
was 14 en had thuis een eigen discosetje in 
elkaar gestampt. Twee draaitafels, een cas-

seterecorder en een bandrecorder. Ik maakte 
dan cassettebandjes met muziek die ik zelf 
in elkaar mixte. Al snel ging ik ook draaien 
op schoolfeesten en na mijn schooltijd heb ik 
in diverse discotheken in Haarlem gedraaid. 
Die bestaan nu allang niet meer.” Halver-
wege de jaren ‘70 maakte Marius al radio-
programma’s bij een plaatselijke etherpiraat. 
Vele jaren later kroop hij opnieuw achter de 
knopjes en schuifjes van een radiostation, dit 
maal met een legale status. “Ik meldde me 
aan bij MeerRadio, de lokale omroep van de 
gemeente Haarlemmermeer. Daar heb ik ver-
schillende programma’s opgestart. Ik was bij-
voorbeeld betrokken bij een programma over 
paranormale zaken met de titel ‘Er is meer’, 
waarvoor ik ook redactiewerk deed.”

Een verhuizing naar Zwolle maakte een eind 
aan het vrijwilligerswerk voor MeerRadio, 
maar ook in Zwolle vond Marius van Buurin-
gen al snel een vrijwilligersbaan bij de lokale 
omroep aldaar. Inmiddels woont hij in Heems-
kerk en vorig jaar stuurde hij een e-mail naar 
de programmaleiding van Radio Beverwijk. 
Na enkele jaren zonder radiowerk begon het 
weer te kriebelen en inmiddels heeft hij zijn 
draai helemaal gevonden in de studio aan de 
Spaarnestraat. “Ja, geweldig! Lekker open, 
het bevalt me hier goed!” Op woensdagavond 

verzorgt hij de techniek van het programma 
“Emotions”, dat wordt gepresenteerd door 
Ivon Sopaheluwakan. Een uur lang gedich-
ten van Ivon, afgewisseld met door haar uit-
gezochte bijpassende muziek. Op vrijdag is 
Marius de technicus van het actualiteitenpro-
gramma “Lokaal Totaal”, hij werkt dan samen 
met presentatrice Rita de Vries en zorgt er-
voor dat alle jingles, telefoontjes, studiogas-
ten en muziek goed hoorbaar zijn. “Een leuke 
mix”, vindt hij zelf.

Jaap Stad presenteert al twintig jaar countrymuziek
BEVERWIJK - Twintig jaar geleden zat Jaap Stad (73) voor het eerst achter de micro-
foon om een radioprogramma te presenteren. Niet bij Radio Beverwijk, maar bij de 
collega’s in Heemskerk. In het jaar dat Radio Beverwijk het twintigjarig jubileum viert 
is Jaap Stad ook precies evenzoveel jaren als radiopresentator actief. De afgelopen 
dertien jaren maakte hij wekelijks zijn programma’s “Nashville Express” en “Van 
Bayou Tot Rio Grande”. Enige tijd geleden volgde hij bovendien Len de Zeeuw op 
als medepresentator van het programma “Van Ballade Tot Swing”, waarin hij samen-
werkt met Willem Kuijper.

Maandagmiddag, even na 14:00 uur. Techni-
cus Daan de Vries jr. start de herkenningsme-
lodie van het programma en even later klinkt 
het warme stemgeluid van presentator Jaap 
Stad door de ether. “Goedemiddag dames en 
heren, de Nashville Express gaat weer van 
start”, zo begroet hij zijn luisteraars. De liefheb-
bers van countrymuziek weten het programma 
goed te vinden, zelfs vanuit andere delen van 
het land komen zo nu en dan reacties binnen. 
“Het lijkt erop dat wij nog één van de weinige 
programma’s maken waarin de traditionele 

countrymuziek uitgebreid aan bod komt”, con-
cludeert Jaap Stad met gemengde gevoelens. 
De populariteit van countrymuziek beleefde in 
Nederland halverwege de jaren ‘90 een flinke 
opleving. Stad: “De grote hausse ging daarna 
over, maar er zijn nog veel liefhebbers die deze 
muziekstijl graag horen.”

Zelf raakte Jaap Stad al op jonge leeftijd in 
de ban van de countrymuziek. Hij beluisterde 
de programma’s die de van oorsprong Britse 
presentator Chris Howland maakte voor een 

Duits radiostation en struinde vervolgens sa-
men met een jeugdvriend de platenzaken in 
de wijde omtrek af om countrymuziek te kun-
nen bemachtigen. In de loop der jaren bezocht 
hij menig concert van gerenommeerde arties-
ten in dit genre en bij één van die concerten 
maakte hij kennis met de uitgever van het 
maandblad Country Gazette, dat vijf jaar gele-
den werd stopgezet. In de periode vanaf 1994 
schreef hij recensies voor het blad en ook in-
terviewde hij bekende arti esten uit binnen- en 
buitenland. Een activiteit die voortkwam uit 
zijn liefde voor de countrymuziek, maar voor 
Jaap Stad geen broodwinning, want jarenlang 
werkte hij als bouwkundig opzichter bij Hoog-
ovens. 

Intussen was Stad ook begonnen met het 
presenteren van radioprogramma’s, het ge-
volg van een ontmoeting met een vrijwilliger 
van Radio Heemskerk op het terrein van dat 

staalbedrijf. “Die man vroeg me of ik belang-
stelling had om mee te werken aan een radio-
programma over countrymuziek en op die uit-
nodiging ben ik ingegaan”, vertelt hij. Na een 
aantal jaren bij Radio Heemskerk te hebben 
gepresenteerd maakte hij de overstap naar de 
lokale omroep van de gemeente Castricum, 
om uiteindelijk in 2000 opnieuw te wisselen 
van radiostation, dit maal naar Radio Bever-
wijk. Hij is nu vier uur per week te horen, maar 
eigenlijk de hele week thuis bezig met de mu-
ziek. “Ik put vooral uit eigen collectie, maar ik 
ga ook gericht op zoek voor mensen die iets 
aangevraagd hebben.”

BEVERWIJK - Vorig jaar is de Meergroep 
een samenwerking aangegaan met 
schoonmaakbedrijf Breedweer uit Heems-
kerk. Mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt worden vanuit de Meergroep 
via het schoonmaakbedrijf gedetacheerd 
om als schoonmaker aan de slag te gaan. 
Diverse bedrijven en instellingen maken 
inmiddels gebruik van hun diensten. Ook 
het studiopand van Radio Beverwijk wordt 
door medewerkers van de Meergroep 
schoon gehouden.

Twee maal in de week komt een medewerker 
van de Meergroep naar Radio Beverwijk voor 
het reguliere schoonmaakwerk. De toiletgroep 
en de keuken krijgen een beurt, de stofzuiger 
wordt door alle ruimtes gehaald en waar nodig 
worden aanvullende werkzaamheden verricht. 
Voor de vrijwilligers van Radio Beverwijk, die in 
eigen beheer de hele studio na de verbouwing 

een nieuwe frisse uitstraling gaven, is de sa-
menwerking met De Meergroep zeer plezierig. 
“We komen nu altijd in een nette, schone studio 
binnen”, aldus bestuurslid Ab Jenema, die na-
mens de omroeporganisatie het gesprek voer-
de met Jaap de Vries, hoofd schoonmaakdien-
sten bij De Meergroep. De Vries zorgt ervoor 
dat de medewerkers intensief worden getraind 
voor het werk als schoonmaker. Het gaat om 
mensen met een lichamelijke beperking, maar 
ook om mensen die door een ongelukkig ver-
leden of door bijvoorbeeld autisme een afstand 
hebben tot de arbeidsmarkt. Er wordt niet zo-
zeer gekeken naar hun beperkingen, maar juist 
naar waartoe ze wél in staat zijn.

De Meergroep is gespecialiseerd in het 
schoonmaken van openbare ruimten, zoals 
kantorencomplexen, scholen en garages. Niet 
alleen Radio Beverwijk, maar bijvoorbeeld ook 
onderwijsbureau Tabijn werkt inmiddels naar 

volle tevredenheid samen met de Meergroep. 
Ook bij Halfweg Eten en Drinken in Heems-
kerk wordt door de medewerkers van de Meer-
groep schoongemaakt. Men is echter nog op 
zoek naar veel meer objecten waar overdag 
schoongemaakt kan worden, zoals wachtka-
mers, kantines, kantoren, magazijnen, wc en 
sanitair. Schoonmaak is een dure aangelegen-
heid, maar door de unieke samenwerking van 
de Meergroep en Breedweer kan deze dienst in 
een professionele uitvoering tegen een scher-
pe prijs worden aangeboden. Uiteraard hebben 
alle medewerkers het diploma Basisopleiding 
Vakgeschoold Schoonmaken op zak. Is er bin-
nen uw organisatie wellicht een plek die wel 
een extra schoonmaakbeurt kan gebruiken? 
Neem dan contact op met Jaap de Vries van de 
Meergroep via telefoonnummer 06 50741737 
of met schoonmaakbedrijf Breedweer via tele-
foonnummer 0251 237314.

Het schoonmaakteam van de Meergroep.

Marius van Buuringen achter de mengtafel bij Radio Beverwijk.

Presentator Jaap Stad.

Medewerkers Meergroep houden studiopand schoon
SAMENWERKING MET SCHOONMAAKBEDRIJF BREEDWEER:



Maak het mogelijk
met de SIG

Dagbesteding

De SIG biedt mensen met een beperking 

diverse vormen van dagbesteding. De 

projecten zijn kleinschalig, met veel 

persoonlijke aandacht. In verschillende 

projecten wordt samengewerkt met 

organisaties op het gebied van welzijn 

en ouderenzorg.  

We bieden dagbesteding in winkeltjes 

in diverse verzorgingshuizen in de regio, 

in   cadeauwinkel/atelier CreaSig in 

Beverwijk, bij dagactiviteitencentrum 

Wisselwerk op de grens tussen 

Beverwijk en Heemskerk, in De Zorgtuin 

in Uitgeest en in onze Bakkerij in 

Haarlem-Noord. Cliënten kunnen 

verschillende dagbestedingsactiviteiten 

combineren. 

ONS AANBOD
• Ambulante ondersteuning: 

gezinsondersteuning en 

ondersteuning aan huis van thuis- en 

zelfstandig wonende cliënten.  

• Woonprojecten: de SIG biedt een 

grote diversiteit aan woonvormen 

voor kinderen, jongeren en 

volwassenen: van beschermende 

woongroepen, gezinshuizen en 

particuliere ouderprojecten tot en 

met eigen appartementen/studio’s 

met begeleiding op afstand. 

• Gastgezinnen: in gastgezinnen 

ervaren kinderen en jongeren de 

warmte en ontspanning van een 

‘gewoon’  gezinsleven. 

• Vrijwilligers: in samenwerking met de 

Stichting Thuiszorg Gehandicapten 

Midden- en Zuid-Kennemerland 

(STG) worden vrijwilligers ingezet 

in gezinnen met een kind met een 

beperking. Vrijwilligers zijn ook 

‘maatjes’ voor volwassen cliënten. 

• Logeerhuis: kinderen, jongeren en 

volwassenen met een beperking in 

Beverwijk kunnen gebruikmaken van 

ons Logeerhuis in IJmuiden. Een uitje 

voor cliënten en even lucht voor het 

thuisfront.  

• Dagbesteding: de SIG biedt 

kleinschalige dagbesteding, gericht 

op zingeving, ontwikkeling en 

zelfvertrouwen. 

Kleinschalig en warm

De SIG is een warme, kleinschalige 

organisatie, met ruim veertig jaar ervaring 

in het ondersteunen van mensen met 

een beperking in Midden- en Zuid-

Kennemerland. Uitgaande van de eigen 

kracht en mogelijkheden van cliënten 

nodigen we hen uit zich te ontwikkelen. 

We vinden het belangrijk dat cliënten 

zelf kiezen. Daar helpen we bij, met 

professionele en betrokken begeleiding op 

maat. Dat doen we in nauwe samenwerking 

met het eigen sociale netwerk van de 

cliënt, vrijwilligers en andere organisaties 

op het gebied van zorg en welzijn. Onder 

ons motto ‘Maak het mogelijk met de SIG’  
zoeken we creatief en fl exibel naar het beste 

antwoord op elke ondersteuningsvraag. 

Warme gang

De SIG onderscheidt zich op het gebied 

van beschermd wonen met haar ‘warme 

gang’-model. In dit concept hebben cliënten 

een eigen appartement met een woon- en 

slaapkamer, keuken, sanitair, balkon en/

of gemeenschappelijke tuin. Professionele 

begeleiding is 7x24 uur aanwezig. 

Een gezamenlijke huiskamer is tevens 

ontmoetingsruimte. 

Dichtbij de cliënt, middenin de samenleving

Nieuwbouw Beverwijk

Op de driehoek Alkmaarseweg/

Munnikenweg/Hendrik Mandeweg 

in  Beverwijk (de voormalige 

Steenhouwerij) wordt nieuwbouw 

voor de SIG gerealiseerd met 34 

appartementen voor cliënten. Ook onze 

cadeau- en speelgoedwinkel CreaSig 

wordt hier gehuisvest. De SIG zal hier 

tevens haar bestuursbureau vestigen (nu 

nog in Heemskerk). Naar verwachting 

wordt het nieuwbouwcomplex later dit 

jaar opgeleverd. 

Iedereen wil prettig wonen, werken en leven. Ook mensen met een verstandelijke 

beperking en/of autismeverwante problematiek. Zij hebben daar vaak een steuntje 

in de rug bij nodig. De SIG biedt dat steuntje in de rug op maat. Met begeleiding op 

alle levensgebieden: opvoeding, ontwikkeling, wonen, werken, dagbesteding en 

vrije tijd. Dichtbij de cliënt, middenin de samenleving.

WMO 

In het kader van de uitvoering 

van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) toont de SIG 

zich een professionele, betrokken en 

betrouwbare partner van aanverwante 

organisaties, instellingen en 

gemeenten. Samen sterk voor mensen met een beperking

SIG

Beneluxlaan 268, 1966 WT Heemskerk

Tel. 0251 –257857

E-mail:  info@sig.nu

Internet:  www.sig.nu



De programma’s 
VAN RADIO BEVERWIJK
01:00 - 07:00 uur: Digitale Non-Stop Nacht
De gezellige muziekmix van Radio Beverwijk, met non-stop veel bekende hits van toen en nu.
07:00 - 09:00 uur: Wonderland (Herhaling)
Jan Camfferman ontvangt in de studio gasten die een band hebben met Beverwijk.
09:00 - 12:00 uur: Koffieradio
Blokjes informatie, waarin onder meer de uitagenda is opgenomen, worden afgewisseld met gezellige muziek.
12:00 - 14:00 uur: Van Ballade Tot Swing
Willem Kuijper en Jaap Stad draaien gevarieerde muziek, van ballade tot swing en alles wat daar tussenin zit.
14:00 - 15:00 uur: Nashville Express
Jaap Stad presenteert wekelijks een uur countrymuziek, bijgestaan door technici Loek Heijnen en Daan de Vries Jr.
15:00 - 16:00 uur: In Der Jausenstation
Jan Camfferman presenteert een uur Duitstalige muziek, bijgestaan door technicus Loek Heijnen.
16:00 - 17:00 uur: De Nummer 1 Collectie
Een uur lang non-stop nummer 1 hits uit bijna 50 jaar Nederlandse Top 40, met op het half uur een infoblok.
17:00 - 18:00 uur: Inforadio
Iedere tien minuten een blokje informatie over wat er te doen is in de gemeente Beverwijk.
18:00 - 20:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
20:00 - 21:00 uur: Historische Verkenningen
Programma over de geschiedenis van de regio Kennemerland, in samenwerking met de Stichting Historische Archeologie.
21:00 - 23:00 uur: Reiswijzer
Otto-Mark Schaap presenteert twee uur informatie over de reisbranche en over vakantiebestemmingen.
23:00 - 01:00 uur: Relax
Twee uur lang de mooiste lovesongs van toen en nu, ter afsluiting van de dag.

MAANDAG:

01:00 - 07:00 uur:  Digitale Non-Stop Nacht
De gezellige muziekmix van Radio Beverwijk, met non-stop veel bekende hits van toen en nu.
07:00 - 09:00 uur:  Lokaal Totaal (herhaling)
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
09:00 - 12:00 uur:  Koffieradio
Blokjes informatie, waarin onder meer de uitagenda is opgenomen, worden afgewisseld met gezellige muziek.
12:00 - 14:00 uur:  Pistoletje Duijff
Lunchprogramma met stukjes cabaret, een interview met de boswachter en een gesprek met een lid van 
het college van burgemeester en wethouders.
14:00 - 16:00 uur:  Bekijk ‘t Maar (herhaling)
Maus Granaat ontvangt een interessante gast uit de wereld van theater, televisie, politiek of sport 
en bespreekt diens carrière en kijk op het leven.
16:00 - 17:00 uur:  De Nummer 1 Collectie
Een uur lang non-stop nummer 1 hits uit bijna 50 jaar Nederlandse Top 40, met op het half uur een infoblok.
17:00 - 18:00 uur:  Inforadio
Iedere tien minuten een blokje informatie over wat er te doen is in de gemeente Beverwijk.
18:00 - 20:00 uur:  Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
20:00 - 21:00 uur: Emotions
Ivon Sopaheluwakan presenteert gedichten, afgewisseld met bijpassende muziek. 
Zij wordt bijgestaan door techincus Marius van Buuringen.
21:00 - 23:00 uur:  Van Ballade Tot Swing (herhaling)
Willem Kuijper en Jaap Stad draaien gevarieerde muziek, van ballade tot swing en alles wat daar tussenin zit.
23:00 - 01:00 uur:  Relax
Twee uur lang de mooiste lovesongs van toen en nu, ter afsluiting van de dag.

WOENSDAG:

01:00 - 07:00 uur: Digitale Non-Stop Nacht
De gezellige muziekmix van Radio Beverwijk, met non-stop veel bekende hits van toen en nu.
07:00 - 09:00 uur: Lokaal Totaal (herhaling)
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
09:00 - 12:00 uur: Koffieradio
Blokjes informatie, waarin onder meer de uitagenda is opgenomen, worden afgewisseld met gezellige muziek.
12:00 - 14:00 uur: Muziekkoerier
Jac Oerlemans draait gevarieerde muziek, van klassiek tot rock, en vertelt leuke wetenswaardigheden 
over de gedraaide platen.
14:00 - 15:00 uur: Rocken Zonder Rollen
George Backer draait diverse stijlen Indorock en verstrekt informatie over de uitvoerende artiesten.
15:00 - 16:00 uur: HaFaBraklanken
Rob van Rookhuizen en Piet Bal presenteren harmonie-, fanfare- en brassmuziek, bijgestaan door technicus Leffert Osinga.
16:00 - 17:00 uur: De Nummer 1 Collectie
Een uur lang non-stop nummer 1 hits uit bijna 50 jaar Nederlandse Top 40, met op het half uur een infoblok.
17:00 - 18:00 uur: Inforadio
Iedere tien minuten een blokje informatie over wat er te doen is in de gemeente Beverwijk.
18:00 - 20:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
20:00 - 21:00 uur: Eurovision Douze Points
Rob Keesen en Frank van der Meer draaien muziek die gerelateerd is aan het Eurovisie Songfestival 
en brengen de laatste nieuwtjes over dit jaarlijkse evenement.
21:00 - 23:00 uur: Haydi Bakalim
Informatief programma door en voor Turkse inwoners van de regio, volledig in de Turkse taal gepresenteerd.
23:00 - 01:00 uur: Relax
Twee uur lang de mooiste lovesongs van toen en nu, ter afsluiting van de dag.

VRIJDAG:

01:00 - 07:00 uur: Digitale Non-Stop Nacht
De gezellige muziekmix van Radio Beverwijk, met non-stop veel bekende hits van toen en nu.
08:00 - 09:00 uur: Coolkids
Kindermuziek, een sprookje en nog veel meer leuke dingen voor de allerjongste luisteraars.
09:00 - 10:00 uur: Hollandse Medleys
Een uur lang gezellig meezingen met medleys van bekende Nederlandstalige artiesten.
10:00 - 12:00 uur:  Goedemorgen IJmond
Ab Jenema presenteert Nederlandstalige verzoekplaten, de donateur van de week en het spreekwoordenspel.
12:00 - 14:00 uur:  De Muzikale Tijdreis
Rina Haver presenteert gevarieerde muziek, speelt ‘De Radioroulette’ en blikt terug op historische nieuwsfeiten, bijgestaan 
door Agnes en Jan Meijer.
14:00 - 16:00 uur:  Kennemer Muziekfabriek (herhaling)
Ab Jenema draait muziek van artiesten uit de regio Kennemerland en ontvangt regelmatig een band in de studio.
16:00 - 18:00 uur:  Zondagmiddag Café
Sport, politiek, kunst  en cultuur worden besproken met diverse gasten in de studio of aan de telefoon.
18:00 - 19:00 uur:  Zendtijd Voor Kerken
Bij toerbeurt verzorgt een aantal kerkgenootschappen deze uitzending, waarin een kerkdienst te horen is.
19:00 - 21:00 uur:  Bekijk ‘t Maar
Maus Granaat ontvangt een interessante gast uit de wereld van theater, televisie, politiek of sport en bespreekt diens 
carrière en kijk op het leven.
21:00 - 23:00 uur:  Jazztime
Willem Kuijper draait twee uur gevarieerde jazz, blues en swingmuziek.
23:00 - 01:00 uur:  Relax
Twee uur lang de mooiste lovesongs van toen en nu, ter afsluiting van de dag.

ZONDAG:

01:00 - 07:00 uur: Digitale Non-Stop Nacht
De gezellige muziekmix van Radio Beverwijk, met non-stop veel bekende hits van toen en nu.
07:00 - 09:00 uur: Lokaal Totaal (herhaling)
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
09:00 - 12:00 uur: Koffieradio
Blokjes informatie, waarin onder meer de uitagenda is opgenomen, worden afgewisseld met gezellige muziek.
12:00 - 14:00 uur: Toffe Tonen
Jos Bierman draait twee uur gevarieerde muziek met een aparte rubriek voor verzoekplaten.
14:00 - 16:00 uur: At The Rodeo
Jos Bierman draait twee uur countrymuziek van toen en nu, waarin ook ruimte is voor enkele verzoekplaten.
16:00 - 17:00 uur: De Nummer 1 Collectie
Een uur lang non-stop nummer 1 hits uit bijna 50 jaar Nederlandse Top 40, met op het half uur een infoblok.
17:00 - 18:00 uur: Inforadio
Iedere tien minuten een blokje informatie over wat er te doen is in de gemeente Beverwijk.
18:00 - 20:00 uur: Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
20:00 - 21:00 uur: Bill Turner Rock’n Roll Show
Hans van Haarlem en Rob Retz presenteren een selectie uit 50’s style rock’n roll en rhythm & blues.
21:00 - 23:00 uur: Kanon
Canan Yağmur maakt een reis door haar wonderlijke wereld van kunst, cultuur, literatuur en muziek.
23:00 - 01:00 uur: Relax
Twee uur lang de mooiste lovesongs van toen en nu, ter afsluiting van de dag.

DINSDAG:

01:00 - 07:00 uur:  Digitale Non-Stop Nacht
De gezellige muziekmix van Radio Beverwijk, met non-stop veel bekende hits van toen en nu.
07:00 - 09:00 uur:  Lokaal Totaal (herhaling)
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
09:00 - 12:00 uur:  Koffieradio
Blokjes informatie, waarin onder meer de uitagenda is opgenomen, worden afgewisseld met gezellige muziek.
12:00 - 14:00 uur:  Pistoletje Duijff
Lunchprogramma met stukjes cabaret, een interview met de vrijwilligerscentrale en de vaste rubriek ‘Het Rariteitenkabinet’.
14:00 - 15:00 uur:  Van Bayou Tot Rio Grande
Jaap Stad presenteert tex-mex, zydeco en cajunmuziek, bijgestaan door technici Loek Heijnen en Daan de Vries Jr.
15:00 - 16:00 uur:  Alle Hens Aan Dek
Agnes Meijer, Jan Meijer en Emiel Schong presenteren shanty’s en seasongs en geven uitleg over de herkomst 
van deze liederen.
16:00 - 17:00 uur:  De Nummer 1 Collectie
Een uur lang non-stop nummer 1 hits uit bijna 50 jaar Nederlandse Top 40, met op het half uur een infoblok.
17:00 - 18:00 uur:  Inforadio
Iedere tien minuten een blokje informatie over wat er te doen is in de gemeente Beverwijk.
18:00 - 20:00 uur:  Lokaal Totaal
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
20:00 - 21:00 uur:  Op Uw Gezondheid
Dick Reitsma en Monique Elsing praten met gasten over onderwerpen die te maken hebben met gezond zijn en gezond blijven.
21:00 - 23:00 uur:  Bluestrain FM
Rob de Fries presenteert een twee uur durend programma voor de liefhebbers van echte bluesmuziek.
23:00 - 01:00 uur:  Relax
Twee uur lang de mooiste lovesongs van toen en nu, ter afsluiting van de dag.

DONDERDAG:

01:00 - 07:00 uur: Digitale Non-Stop Nacht
De gezellige muziekmix van Radio Beverwijk, met non-stop veel bekende hits van toen en nu.
07:00 - 09:00 uur: Lokaal Totaal (herhaling)
De actualiteiten uit de gemeente Beverwijk, met interviews, reportages, nieuwsbulletins en themaprogramma’s.
09:00 - 10:00 uur: Tune-In
Marcel van Tunen neemt het nieuws van de dag en het weerbericht door, geeft uitgaanstips en draait gevarieerde muziek.
10:00 - 12:00 uur: Wonderland
Jan Camfferman ontvangt in de studio gasten die een band hebben met Beverwijk.
12:00 - 14:00 uur: Kennemer Muziekfabriek
Ab Jenema draait muziek van artiesten uit de regio Kennemerland en ontvangt regelmatig een band in de studio.
14:00 - 16:00 uur: RAWmusic
Loes Komen en Erwin Steenkamp maken een gevarieerd jongerenprogramma, waarbij vooral de muziek centraal staat.
16:00 - 18:00 uur: Forever Young
Merel Wissenburg en Jur Peppels presenteren de nieuwste hits met tussendoor diverse rubrieken, ook zijn er bioscoop-
kaarten te winnen.
18:00 - 20:00 uur: De Feest Top 20
Raimond Bos presenteert de vrolijkste hitparade van Nederland met de twintig beste feestplaten, 
samengesteld door de luisteraars.
20:00 - 21:00 uur: Bel Me Wel Stel
Komisch programma, waarin nietsvermoedende mensen worden gebeld met de  vreemdste vragen en opdrachten.
21:00 - 23:00 uur: Beat Busters
Beginnende en (ver)gevorde DJ’s mogen in dit programma hun kunsten aan de luisteraars vertonen, 
afgewisseld met party-info.
23:00 - 01:00 uur:  Relax
Twee uur lang de mooiste lovesongs van toen en nu, ter afsluiting van de dag.

ZATERDAG:

Raadsvergadering
Wanneer de gemeenteraad van Beverwijk vergadert, wordt deze vergadering integraal uitgezonden via Radio 
Beverwijk. Dat gebeurt doorgaans op donderdagavond vanaf 19:30 uur, gemiddeld eenmaal per maand. Indien er een 
raadsvergadering is, komen de overige programma’s op dat moment te vervallen.

Kijk Op De Wijk
Elke laatste zaterdag van de maand trekt het locatieteam van Radio Beverwijk erop uit om verslag te doen van diverse 
gebeurtenissen in de regio. Indien daartoe aanleiding is, kan dit ook op andere zaterdagen voorkomen. Dit programma 
komt dan in de plaats van de Kennemer Muziekfabriek zaterdagmiddag 12:00 - 14:00 uur uitgezonden.

Ook Voor Jou Radio
Programma voor en door mensen met een beperking, maandelijks op zondagmiddag 14:00 - 16:00 uur in samenwerking 
met de stichting “Ook Voor Jou”. Wanneer dit programma wordt uitgezonden komt de herhaling van het programma 
“Kennemer Muziekfabriek” te vervallen.

EXTRA:





Redactieteam onmisbaar voor Radio Beverwijk
BEVERWIJK - Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar veel mensen zullen er wel-
licht niet bij stilstaan hoeveel voorbereiding het maken van een radioprogramma kost. Op 
werkdagen zijn er elke ochtend vrijwilligers actief in de redactieruimte van het studioge-
bouw. Ze lezen kranten en e-mails, volgen de ontwikkelingen in de gemeente op de voet, 
schrijven nieuwsberichten en benaderen gasten voor deelname aan de uitzendingen.

Zomaar een dinsdagochtend. Tussen 08:00 en 
09:00 uur arriveren drie vrijwilligers bij de studio 
van Radio Beverwijk. Vincent de Hart, Bettie de 
Jong en Cor Beumer drinken snel nog even een 
kop koffie, maar gaan daarna aan het werk, het 
nieuws van de dag moet worden verwerkt tot 
items voor het actualiteitenprogramma Lokaal 
Totaal en tot nieuwsberichten op de website 
van Radio Beverwijk. Voor Vincent de Hart is 
het werken als nieuwsredacteur al ruim zeven 
jaar een dagelijkse routine. Hij vertelt: “Ik werd 
hier door de Meergroep geplaatst als onder-
deel van een re-integratieproject in het kader 
van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). 
Later werd dat omgezet naar een zogenoemde 
‘Meerkansbaan’ en tegenwoordig is het voor 
mij gewoon vrijwilligerswerk.” De geboren Bra-
bander had al ervaring met het werken bij een 
lokale radiozender in Heemstede en voelt zich 
bij Radio Beverwijk als een vis in het water. Hij 
zit elke werkdag in de studio en neemt niet al-
leen de voorbereidingen voor het actualiteiten-
programma Lokaal Totaal voor zijn rekening, 
maar vangt ook voor de programmamakers de 
telefoontjes op wanneer ze bezig zijn met een 
live programma.

Sinds een jaar is Bettie de Jong het team ko-
men versterken. Zij werkt op de dinsdag- en 

woensdagochtend als redactrice mee nadat 
ze kennis maakte met Radio Beverwijk tijdens 
de vrijwilligersmarkt die door de Vrijwilligers-
centrale Beverwijk-Heemskerk jaarlijks wordt 
georganiseerd. In het redactiewerk vond ze 
een nieuwe uitdaging, waarin ze inmiddels 
helemaal haar draai heeft gevonden. “Het is 
niet altijd gemakkelijk om onderwerpen voor 
de programma’s te vinden”, vertelt ze. Ze legt 
uit: “Vorige week bijvoorbeeld, hadden we best 
wel veel onderwerpen, maar allemaal dingen 
die pas over een maand gaan spelen en niets 
voor deze week.” Een ander obstakel waar zij 
regelmatig mee wordt geconfronteerd is het 
lange wachten op een reactie van mensen die 
benaderd worden voor een interview. “Ik begin 
al vrij vroeg met bellen, om 09:30 uur heb ik 
de meeste telefoontjes wel gepleegd. Maar 
vaak duurt het tamelijk lang voordat mensen 
terugbellen om hun deelname te bevestigen. 
Al die tijd weten we dan niet zeker hoe het pro-
gramma van die avond eruit gaat zien en dat is 
lastig. Soms bellen ze helemaal niet meer en 
moet ik de volgende ochtend zelf weer contact 
opnemen.”

De vrijwilligers van Radio Beverwijk maken da-
gelijks volop gebruik van het internet. Niet al-
leen als bron van informatie bij het samenstel-

NAAST DE ALGEMENE NIEUWSREDACTIE BESCHIKT RADIO BEVERWIJK VOOR 
DIVERSE ANDERE INFORMATIEVE PROGRAMMA’S OVER ZELFSTANDIG WER-
KENDE REDACTIEMEDEWERKERS. HEB JE ZELF BELANGSTELLING OM ALS RE-
DACTEUR VOOR RADIO BEVERWIJK AAN DE SLAG TE GAAN...? STUUR DAN EEN 
E-MAIL NAAR PROGRAMMALEIDING@RADIOBEVERWIJK.NL OF BEL ‘S MORGENS 
TUSSEN 10:00 EN 12:00 UUR NAAR DE STUDIO: 0251 254958.

len van de actualiteitenprogramma’s, maar ook 
om zelf berichten te publiceren. Via de eigen 
pagina op Facebook worden de volgers geïn-
formeerd over de onderwerpen in de nieuw-
sprogramma’s en op www.radiobeverwijk.nl 
worden nieuwsberichten geplaatst. Voor dit 
laatste is met name Cor Beumer verantwoor-
delijk. Na jarenlang bij de gemeente Velsen 
belast te zijn geweest met het beheersysteem 
openbare ruimte besloot hij twee jaar geleden 
om vervroegd uit te treden en alleen nog vrij-
willigerswerk te gaan doen. Via de Vrijwilliger-

centrale Beverwijk-Heemskerk vond hij de va-
cature voor webredacteur bij Radio Beverwijk. 
Dat werk kan hij deels vanuit huis verrichten, 
maar Cor kiest er bewust voor om regelmatig in 
de studio te zijn. “Dan heb je contact met je col-
lega’s en weet je precies wat er speelt”, zegt hij 
daarover. Hij vervolgt: “Het leuke van dit werk is 
dat je op de hoogte blijft van wat er speelt in de 
omgeving. Ik probeer de bezoekers van onze 
website iets mee te geven. Daarom bepaal ik 
eerst of een bericht meerwaarde heeft voor de 
lokale samenleving.”

BEVERWIJK - Vorig jaar werd het 12,5 jarig jubileum gevierd van “Bekijk ‘t Maar”. Op 
dat moment was ook de 500e aflevering van dit wekelijkse radioprogramma een feit. 
Presentator Maus Granaat startte destijds de reeks samen met collega Rob Keesen, 
later schoof ook Rina Haver aan achter de microfoon. Na enige wisselingen in het team, 
waarbij onder meer Danny van Zuijlen, Nancy Doesburg en Dolores ten Brink een pre-
sentatierol op zich namen, presenteert Maus Granaat “Bekijk ‘t Maar” alweer enige tijd 
alleen. Hij wordt bijgestaan door technicus Charles Duijff en gastvrouw Ria Harmans. 
Bob Blinkhof is waarnemend technicus en houdt tevens de pagina “Bekijk Het Maar” 
op Facebook bij.

klaar om deze bekende mensen naar de studio 
te krijgen? Hij vertelt: “Het is een kwestie van 
goed je ogen en oren open houden, veel bel-
len, internet afstruinen en veel met mensen in 
aanraking komen. Ik heb inmiddels ruim vijf-
honderd keer die ervaring, dan wordt je net-
werk steeds groter. Soms spreek je iemand die 
je weer in contact brengt met een ander en zo 
kom je steeds verder.” Wie de gastenlijst van 
de afgelopen veertien seizoenen bekijkt ziet 
veel bekende namen. Waarop wordt de selec-

Aan de formule van het programma werd in de 
loop der jaren wat gesleuteld, maar de laatste 
jaren wordt een vaste opbouw gehanteerd. Al-
les in het programma draait om de gast, veelal 
een bekende Nederlander. Zangers, acteurs, 
dansers, presentatoren maar ook politici en 
andere prominenten maakten in de afgelopen 
jaren op zondagavond hun opwachting in de 
studio van Radio Beverwijk. Hoe speelt Maus 
Granaat, die zelf de samenstelling van het pro-
gramma voor zijn rekening neemt, het telkens 

Presentator Maus Granaat in gesprek met actrice Perla Thissen. Zij was op 14 april 2013 
te gast in het programma “Bekijk ‘t Maar”.

Maus Granaat presenteert “Bekijk ‘t Maar”

ZONDAGAVOND IS AL JARENLANG 
‘STERRENAVOND’:

tie van de gasten eigenlijk gebaseerd? “Men-
sen met een PowNews attitude zou ik niet in 
de studio willen hebben. Je moet waardering 
hebben voor de gast. Dat hoeft geen geslijm 
te zijn, maar je moet wel waarderen dat ze voor 
een klamme hand en een fles wijn naar de stu-
dio komen op hun vrije zondagavond.”

Bekende artiesten, onder wie Nick en Simon, 
Guus Meeuwis, Lee Towers en Marianne We-
ber waren reeds te gast in het programma, 
maar ook musicalsterren als Simone Kleinsma, 
Maaike Widdershoven, Tony Neef en Joke de 
Kruijff brachten een bezoek aan de studio van 
Radio Beverwijk. Bekende presentatoren, on-
der wie Hans van Willigenburg, Henny Huis-
man en Astrid Joosten, ze kwamen allemaal. 
Toch staan er nog wel wat namen op het wen-
senlijstje van Maus Granaat. “André van Duin 
zou ik graag eens willen ontvangen, omdat ik 
dat Nederlands grootste komiek vindt, maar 
ook omdat ik denk dat er achter die komiek 
een heel warm mens zit. Verder zou ik Gerdi 
Verbeet nog wel een keer willen spreken. Zij 
was al eens te gast, maar ik vind dat ze na haar 
voorzitterschap van de Tweede Kamer en haar 
deelname aan het programma “De Wereld 
Draait Door” een nog interessantere vrouw is 
geworden, iemand die wat te vertellen heeft.” 
Veel gasten geven de luisteraars van Radio 
Beverwijk in “Bekijk ‘t Maar” een uniek inkijkje 
in hun privéleven, de vragen die worden ge-
steld zijn soms zeer persoonlijk en regelmatig 
komen er tijdens een uitzending emoties los of 
wordt de presentator geconfronteerd met op-
zienbarende uitspraken.

Voor Maus Granaat is elk programma een 
nieuwe uitdaging, geen gast is immers hetzelf-
de. Aan welke gast heeft hij de meest dierbare 
herinneringen? “Dat is absoluut Robert Long. 
Die man had een natuurlijke vorm van arrogan-
tie die hem toekwam. Soms zijn mensen arro-
gant en denk je ‘Wat een nare persoonlijkheid’, 
maar Robert Long had een arrogantie die ik 
wel mocht. Hij zei letterlijk: ‘Laat landelijke 
omroepen maar de kolere krijgen, je mag daar 
twee seconden je woordje doen, je plaatje 
wordt gedraaid en dan kun je weer oprotten. 
Bij lokale omroepen nemen ze de tijd voor je.’ 

Dat gebruik ik nu nog wel eens als argument 
als ik gasten uitnodig.” Soms komt een gast na 
enige tijd voor de tweede maal naar Beverwijk, 
Ronnie Tober verscheen inmiddels drie maal 
en Tony Neef zelfs al vijf maal. “Waarom? Ik 
zou het je niet kunnen zeggen. Ik speel Word-
feud met hem en ik spreek hem veel. Vaak 
had hij weer wat nieuws te melden en zei dan 
‘We kunnen wel weer wat afspreken.’ Elke 
keer maak ik dan weer een ander programma 
met hem. je kunt natuurlijk niet vijf keer de-
zelfde vragen stellen.” In de loop der jaren is 
het meerdere keren gebeurd dat gasten in het 
programma uiteindelijk goede vrienden van 
Maus Granaat zijn geworden.

Het programma “Bekijk ‘t Maar” heeft een ei-
gen website (www.bekijktmaar.com) waarop 
wekelijks de gast vooraf wordt aangekondigd. 
Ook staat er een prijsvraag op, waarop gere-
ageerd kan worden. Tijdens de live uitzending 
op zondagavond kan ook telefonisch worden 
gereageerd op deze prijsvraag, aan het eind 
van het programma worden de prijswinnaars 
bekend gemaakt. Het prijzenpakket is in de 
loop der jaren steeds groter geworden en be-
vat onder meer vrijkaarten voor voorstellingen 
in het Kennemer Theater en de Stadsschouw-
burg Velsen, entreekaarten voor het Joods 
Historisch Museum, een schoonheidsbehan-
deling bij Beautysalon Sandra in Wijk aan Zee, 
een driegangenmenu voor twee personen in 
restaurant De Open Keuken in Beverwijk en 
een volledig arrangement voor twee personen 
op partyboot MS De Jordaan in Amsterdam. 
Ook worden jaarlijks kaarten voor de Pinkster 
Fair en de Country Christmas Fair, georgani-
seerd door Inventief Evenementen, weggege-
ven. Maus Granaat: “Ik vind dat je een pro-
gramma luistertechnisch aantrekkelijker maakt 
als je de luisteraars nog wat extra kunt bieden 
behalve een goed programma. Als er iets te 
winnen valt zijn mensen makkelijker te bewe-
gen om naar je programma te luisteren.” Bekijk 
‘t Maar wordt op zondagavond live uitgezonden 
tussen 19:00 en 21:00 uur. Op woensdagmid-
dag is de herhaling te horen tussen 14:00 en 
16:00 uur. Tot een week na uitzending is het 
programma ook via www.radiobeverwijk.nl te-
rug te luisteren.

Vincent de Hart, Bettie de Jong en Cor Beumer maken deel uit van het redactieteam.



Kom langs en 
beleef de unieke sfeer!

Openingstijden zaterdag, zondag en met feestdagen van 08.30 tot 18.00 uur. Entree €2,30 (volwassene), kinderen tot en met twaalf jaar gratis. 
Parkeertarief €3,- (voor de hele dag). Geen honden toegestaan, met uitzondering van blindegeleide- en hulphonden.

De Bazaar in Beverwijk is Nederlands leukste en grootste 
overdekte markt! Elk weekend geopend van 08.30 tot 18.00 uur. 

De Bazaar is een belevenis; een verrassende combinatie van mazzel en vermaak. Of je nu op zoek 
bent naar betaalbare kleding, curiosa, koopjes op gebied van beauty, sieraden of speelgoed; 

je vindt het er allemaal. Kom snel langs en neem een kijkje bij de ruim 
2000 kramen met vele aanbiedingen.

De Bazaar in Beverwijk blijft garant staan voor een bijzonder 
dagje uit en heel veel voordeel! 

www.debazaar.nl

Openingstijden zat
Parkee

Kinderen 
t/m 12 jaar 

GRATIS!

Te koop: diverse appartementen aan de Laan van Blois te Beverwijk 
Bent u op zoek naar een ruim appartement in een fraaie 
woonomgeving? Dan hoeft u niet verder te zoeken!
Wij bieden deze compleet en volledig uitgeruste appartementen aan in een complex nabij uitvalswegen.
Winkelcentrum De Plantage bevindt zich op 5 minuten loopafstand. De appartementen zijn rustig 
gelegen en zijn ook geschikt voor ouderen.

Laan van Blois 67
Bouwjaar: 1962 
Kamers: 3 (voorheen 4) 
Aantal slaapkamers: 2 
Oppervlakte: circa 85 m2

Inhoud: circa 210 m3 

Wij bieden u 7 unieke voordelen op een rijtje:
1.     Unieke cadeaus ter waarde van € 5.000
2.     Energie prestatiecertificaat
3.     Gezonde en actieve Vereniging van Eigenaars
4.     Balkon over de gehele breedte
5.     Gelegen in een buurt met alle voorzieningen in de directe nabijheid
6.     Snelle oplevering is mogelijk
7.     Individuele CV-ketel via de VVE

De vraagprijs voor dit prachtige appartement bedraagt € 149.500 k.k. 
Indicatie netto maandlasten: € 520 per maand. 

Voor meer informatie of een bezichtiging van onze ingerichte modelwoning 
MET KOFFIE EN GEBAK kunt u contact opnemen met Brantjes Makelaars 
Beverwijk, telefoon 0251-260660 www.brantjesmakelaars.nl

TOT 1 OKTOBER 2013 € 5.000 EXTRA WOONVOORDEEL!

Doordat het appartement in een gebouw zit met meerdere appartementen is er sprake van een Vereniging van Eigenaars. 
Hiervoor betaalt u maandelijks een bijdrage van € 153 voor collectieve zaken als onderhoud, schilderwerk, de lift, het 
dak en de gevel. U reserveert hiermee voor de toekomstige vervanging en het periodiek onderhoud van uw centrale 
verwarmingsketel, zodat u daarvoor niet apart hoeft te sparen.   

Indien u dit appartement koopt vóór 1 oktober 2013 ontvangt u een keuken- of meubelcheque van € 4.000 én 
een cheque van € 1.000* of u krijgt vijf jaar lang een maandelijkse tegemoetkoming van € 80 in de VVE bijdrage.
* te besteden bij een door ons geselecteerde elektronicaspecialist of klusjesman voor de eerste ‘verbouwing’ 

De appartementen zijn vrijwel identiek en als volgt ingedeeld: 
entree, hal, keuken en bijkeuken met wasmachine-aansluiting, toilet, bergkast met 
cv-opstelling, badkamer met douche en wastafel, 2 ruime slaapkamers en een
woonkamer van bijna 40 m2 met balkon aan de voorzijde. 



TIPBen je op zoek
naar afwisselend en

uitdagend vrijwilligerswerk..?
Radio Beverwijk heeft diverse

mogelijkheden..! Bekijk op
www.radiobeverwijk.nl

onze vacatures..!

Locatieverslag 
in “Kijk op de Wijk”
BEVERWIJK - Elke laatste zaterdag van de 
maand is het locatieteam van Radio Be-
verwijk op pad. In het programma “Kijk op 
de Wijk” wordt verslag gedaan van allerlei 
lokale gebeurtenissen. Het team was bij-
voorbeeld al eens te gast in werkplaats De 
Rel in Wijk aan Zee, op de Veiligheidsdag 
in het centrum van Beverwijk, bij CreaSIG, 
de winkel van SIG waar dagbesteding 
wordt geboden aan mensen met een be-
perking, maar op nog veel meer locaties 
kun je de vrijwilligers van Radio Beverwijk 
tegenkomen. Wanneer daar aanleiding toe 
is proberen we ook op andere momenten 
een locatieteam te formeren. Organiseert 
u iets bijzonders en wilt u Radio Beverwijk 
uitnodigen om een reportage te komen 
maken? Dat kan! Stuur een bericht naar 
programmaleiding@radiobeverwijk.nl on-
der vermelding van ‘Kijk op de Wijk’. 

BEVERWIJK - Elke donderdagavond zendt 
Radio Beverwijk het programma “Op Uw 
Gezondheid” uit. In dit programma wordt 
aandacht besteed aan gezond zijn en ge-
zond blijven in de meest brede zin des 
woords. Specialisten en ervaringsdes-
kundigen schuiven aan om hun kennis 
uit te dragen en luisteraars zijn altijd in 
de gelegenheid om vragen te stellen. Het 
programma “Op Uw Gezondheid” wordt 
gepresenteerd door Dick Reitsma en Mo-
nique Elsing, de techniek wordt verzorgd 
door Loek Heijnen. Heeft u suggesties 
voor de onderwerpkeuze of wilt u op een 
andere wijze uw steentje bijdragen aan 
dit informatieve programma? Laat het 
ons dan weten. Stuur een e-mail naar ge-
zondheid@radiobeverwijk.nl of per post 
naar Radio Beverwijk, Postbus 90, 1940 
AB in Beverwijk. Het programma “Op Uw 
Gezondheid” is op donderdagavond te 
beluisteren tussen 20:00 en 21:00 uur. 
Wanneer de gemeenteraad van Bever-
wijk vergadert komt dit programma te 
vervallen.

DONDERDAGAVOND: 

“Op Uw Gezondheid”

Radio Beverwijk ontvangt een door de overheid vastgesteld bedrag voor het maken van de programma’s. Daarnaast vergaart de 
organisatie eigen inkomsten door het uitzenden van reclamespots. Het maken van radioprogramma’s kost echter veel geld. Wij 
werken geavanceerde apparatuur die kostbaar in aanschaf is. Gelukkig mogen wij al vele jaren rekenen op de steun van een groot 
aantal luisteraars, die ons steunen door een financiële bijdrage over te maken. Daar zijn we hen dankbaar voor. Draagt u Radio 
Beverwijk een warm hart toe? Word dan ook donateur en maak het mogelijk om nog meer te investeren in de toekomst van dit 
radiostation.

Vul de bon in en stuur hem op naar:

Radio Beverwijk
Postbus 90
1940 AB  BEVERWIJK

Of breng hem langs in de studio aan de Spaarnestraat 1. Na verwerking van uw aanmelding zenden wij u een acceptgirokaart toe. Hiermee kunt 
u uw donatie overmaken. Wij vragen u, in verband met de administratieve kosten, om tenminste een bedrag van € 8,40 per jaar (dat is 70 cent 
per maand!) over te maken. Wij zijn u dankbaar voor uw steun!

Telefoonnummer mobiel:

Telefoonnummer vast:

Woonplaats:

Postcode:

Huisnummer:

Straat:

Naam:

BEVERWIJK - In het Pinksterweekeinde zal Radio Beverwijk een speciaal programma 
uitzenden ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. De reguliere programmering zal 
komen te vervallen, in plaats daarvan wordt door een groot aantal vrijwilligers gewerkt 
aan een programma dat dag en nacht doorgaat. Er zullen herinneringen worden opge-
haald aan bijzondere programma’s en er is een officieel moment op zaterdagmiddag.

BEVERWIJK - De onderlinge contacten 
tussen de drie publieke lokale media-
instellingen in de IJmond is de afgelopen 
maanden geïntensiveerd. Er was altijd 
al sprake van een goede onderlinge ver-
standhouding tussen Heemskerk FM, 
Seaport FM en Radio Beverwijk, maar 
sinds eind 2012 wordt door de stations-
managers periodiek overleg gevoerd over 
een intensievere samenwerking. Het eer-
ste concrete resultaat daarvan was de 
uitzending van de IJmond Top 50 in de-
cember.

Het initiatief voor de lijst met populaire songs 
van artiesten uit de IJmond kwam van het 
Noordhollands Dagblad en de IJmuider Cou-
rant. Zij namen contact op met de managers 
van de drie radiostations, die op hun beurt een 
eerste vergadering belegden om tot een sa-
menwerking te kunnen komen. Tijdens deze 
gesprekken bleek al snel dat binnen de drie 
organisaties op hoofdlijnen dezelfde ideeën le-
ven over samenwerking met de buren. Beslo-
ten is om te bekijken hoe de programmering 
kan worden versterkt door onderling program-
ma’s uit te wisselen. Het is een eerste stap 
naar een nog intensievere samenwerking. 

WETHOUDER EROL WORDT GAST-DJ BIJ RADIO BEVERWIJK:

Speciaal jubileumprogramma in Pinksterweekeinde

Met inmiddels twintig jaren op de teller kun-
nen bestuur en programmaleiding van Radio 
Beverwijk terugkijken op een periode waarin 
een enorme ontwikkeling werd doorgemaakt. 
Gedurende de afgelopen twintig jaar zetten 
honderden vrijwilligers zich in voor de lokale 
radiozender van de gemeente Beverwijk. In de 
eerste studio werd nog gebruik gemaakt van 
cassettedecks en draaitafels, tegenwoordig 
wordt veel muziek vanuit de computer afge-
speeld en beschikt de omroep over een eigen 
website waarop de luisteraars worden geïn-
formeerd over de programma’s en het lokale 
nieuws. In een speciaal jubileumprogramma, 
dat begint op vrijdag 17 mei 2013 en duurt tot 
en met zondag 20 mei 2013, zal worden terug-
geblikt op de afgelopen twintig jaar. Van pro-
gramma’s uit het verleden worden fragmenten 
gedraaid en er is een speciaal eerbetoon aan 
voormalige vrijwilligers die inmiddels zijn over-
leden.

Officieel moment
Op zaterdagmiddag 18 mei 2013, de datum 
waarop het precies twintig jaar geleden is 

dat Radio Beverwijk haar eerste uitzending 
maakte, vindt voor genodigden een receptie 
plaats in het studiopand aan de Spaarnestraat, 
waarbij tevens tussen 14:00 en 16:00 uur de 
vorig jaar verbouwde studio officieel wordt her-
opend. Later die dag zal niemand minder dan 
wethouder Haydar Erol een uur lang zijn favo-
riete muziek presenteren. Erol was twee jaar 
geleden ook van de partij toen Radio Beverwijk 
de nieuwe huisstijl presenteerde en de nieuwe 
website in gebruik nam. Verder zullen in het 

jubileumweekend ook documentaires te horen 
zijn die werden gemaakt naar aanleiding van 
25 jaar “Goedemorgen IJmond” en 12,5 jaar 
“Bekijk ‘t Maar”. Deze succesvolle radiopro-
gramma’s vormen al jarenlang de basis voor de 
programmering op zondag. De documentaires, 
samengesteld door Raimond Bos, werden des-
tijds uitgezonden bij de jubilea van de betref-
fende programma’s en zullen dit weekend nog 
eens worden herhaald. Verder mogen de luis-
teraars rekenen op een bijzonder programma, 
waarbij oud-medewerkers weer plaats nemen 
achter de microfoon en waarin de nodige ver-
rassingen verwerkt zullen worden. Op zondag-
avond zal het jubileumprogramma van Radio 
Beverwijk worden afgesloten met live muziek in 
de huiskamer van het studiopand.

Een goede buur...

Erik Hekster (Heemskerk FM), Frank Koning (Radio Beverwijk) en Marcel Out (Seaport FM) 
voeren regelmatig overleg over de onderlinge samenwerking.

Momenteel wordt bekeken of het technisch 
haalbaar is om in de toekomst op wekelijkse 
basis één programma via drie zenders tegelijk 
te maken. 

Bij Radio Beverwijk werd reeds enkele jaren 
het programma “HaFaBra Klanken” uitgezon-
den, een programma over harmonie-, fanfare- 
en brassmuziek dat door Rob van Rookhuizen, 
Piet Bal en Leffert Osinga wordt gemaakt bij 
Heemskerk FM. Daar is het programma op 

woensdagavond te horen, in Beverwijk wordt 
hetzelfde programma op vrijdagmiddag uitge-
zonden. Op dezelfde wijze is inmiddels ook met 
Seaport FM een uitwisseling tot stand geko-
men. Daar wordt wekelijks op dinsdagavond 
het programma “Bluestrain FM” gemaakt door 
Rob de Fries. Radio Beverwijk heeft dit twee 
uur durende bluesprogramma inmiddels ge-
programmeerd op de donderdagavond. Ook 
enkele andere programma’s zullen in de nabije 
toekomst onderling worden uitgewisseld.
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SPORTFAIR
BEVERWIJK

SPORTHAL DE WALVIS 11.00 - 16.00 UUR GRATIS TOEGANG 
ZONDAG 12 MEI 2013

Kijk voor een volledig programma op:

SPORTFAIR BEVERWIJK

VCK Rijschool feliciteert

RADIO BEVERWIJK
met haar 20 jarig jubileum
Vanaf zaterdag 18 mei 2013 tot en met

zaterdag 25 mei 2013 de eerste en tweede auto
of motorrijles GRATIS.

VCK Rijschool is de rijschool voor heel 
Kennemerland. Wij geven les voor

het autorijbewijs, motorrijbewijs en het
brommerrijbewijs.

Uniek is dat je brommerexamen in Beverwijk 
wordt afgenomen! Ook kun je bij ons terecht voor 

theorielessen auto, motor en bromfi ets.
Ook kun je bij ons crossen op een offroadmotor

VCK Rijschool
Wijkermeerweg 42C, Beverwijk, 0251-272117

info@vckrijschool.nl, www.vckrijschool.nl

Heckemerstraat 20

1962 WL | Heemskerk

INFO@ADVIES-SUPPORT.NL
WWW.ADVIES-SUPPPORT.NL

Hypotheken, verzekeringen
en makelaardij



PUZZEL
LOS DE ONDERSTAANDE PUZZEL OP
EN MAAK KANS OP EEN FIETS...!

Deze puzzel bestaat uit twee delen. Hieronder is een woordzoeker afgebeeld. Deze is echter niet compleet, want hier en daar 
ontbreken er nog letters. Die letters zijn te vinden door antwoord te geven op de vragen die onderaan de pagina worden gesteld. 
De antwoorden vind je door goed te kijken naar de advertenties en de artikelen in deze krant. Vul de ontbrekende letters in op 
de juiste plaats. Vóór de opgave staat het coördinaat van de letter in de woordzoeker, achter de opgave staat tussen haakjes de
hoeveelste letter van het antwoord je nodig hebt.

18D: Waar kun je terecht voor advies op het 
gebied van hypotheken, verzekeringen en 
makelaardij? (1)

2L: Welk bedrijf is hét adres voor een kozijn, 
aanbouw, opbouw of serre? (2)

4M: Wat is de titel van het programma met 
Duitstalige muziek bij Radio Beverwijk? (6)

16O: Waar is men “van alle markten het meeste 
thuis”? (8)

5D: Welk bedrijf geeft 1.000 gratis kopjes 
koffie weg bij aankoop van een Passio M? 
(3)

6R: In welk programma kunnen elke 
zondagochtend Nederlandstalige platen 
worden aangevraagd? (1)

11R: In welke gemeente vindt de Pinksterfair 
2013 plaats? (2)

19J: Waar kun je gezond bewegen en 
maximaal ontspannen? (2)

19I: In welk programma worden wekelijks 
shanty’s en seasongs gedraaid? (1)

1T: Van welk product krijg je er twee voor
€ 4,50 bij McDonalds met de bon uit deze 
krant?  (1)

16P: Wie is de auteur van het boek OERsterk? 
(3)

11T: Welk programma besteedt aandacht aan 
alle facetten van het songfestival? (1)

9D: Onder welke naam handelen 
 Tom Mensink en Pieter Schadee? (2)
11S: Welke organisatie neemt je mee op 

avontuur in de duinen? (3)
5C: In welk programma wordt wekelijks 

indorockmuziek gedraaid? (1)
21R: Bij welke organisatie is je kraamperiode 

een feestje? (36)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
1 R W O H S R E N R U T L L I B A D I V E 1
2 R A A M T K J I K W A T T H E R O D E O 2
3 I K V A N B A Y O U T O T R I O G R A N D E N 3
4 H A Y D I B A K A L K E M I T Z Z A J O 4
5 P N C K E N Z O N D E R R O L L E N E I 5
6 S O E N P T F O R E V E R Y O U E R T T 6
7 D N A G E M U Z I K A L E T I J D R E I S E A 7
8 L I J K Z K E D N A A S N E H E L L A S A C T 8
9 T U A T K J I W E D P O K J I K E I T S 9

10 H I S T O R I S C E R K E N N I N G E N 10
11 I Z E N D T I J D V O O R K E R K N U E 11
12 N K E N N E M E R M U Z I E K F A B R I E K S 12
13 F I T Z O N D A G M I D D A G C A F E D E G U 13
14 O E M E P U W G E Z O N D H E I D N T A 14
15 R E B E S S E R P X E E L L I V H S A N V E J 15
16 A M U Z I E K K O E R I E I S U M W A R 16
17 D W I J V A N B A L L A D E T O T S W I N G E 17
18 I K O K V O O R J O U R A D I O N T T D 18
19 O W I J R Z I T O T L A A K O L J U N N 19
20 F F J I U D E J T E L O T S I P A L T I N J I 20
21 G O E D E M O R G E N I J M O D I E C H 21
22 W O N D E R L A N D T B I R E Z J I W S I E R 22
23 E M O T I O N S N E N O T E F F O T J J N O U 23

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w

10K: Waar kun je lunchen of dineren met 
uitzicht op zee? (2)

18E: In welk programma besteedt Radio 
Beverwijk aandacht aan gezond zijn en 
gezond blijven? (1)

14E: Welke organisatie biedt onder meer 
dagbesteding en onderdak aan mensen 
met een beperking? (2)

1S: Welk evenement vindt plaats op zondag 
12 mei 2013 van 11:00 tot 16:00 uur? 
(3)

21P: Hoe heet het programma waarin 
uitsluitend muziek uit de regio 
Kennemerland gedraaid wordt? (3)

6Q: Waar krijgen moeders op moederdag 
gratis entree als ze met hun kind komen? 
(8)

19H: Van welke organisatie bestaat het logo uit 
drie puzzelstukjes? (12)

4K: Wat is de titel van het lunchprogramma 
dat Charles Duijff tweemaal per week 
presenteert? (2)

10J: Welk bedrijf presenteert een uniek 
datingconcept voor 35+’ers? (4)

10L: Waar wordt de slogan “Waar afscheid 
nemen écht mogelijk is” gehanteerd? (1)

14F: Wat is de titel van het jazzprogramma van 
Willem Kuijper? (8)

9E: Van wie is de advertentie met de tekst 
“Wie de regels kent is nog geen goede 
speler”? (5)

21Q: Waar krijg je vanaf de jubileumdatum van 
Radio Beverwijk twee rijlessen gratis? (27)

16N: Hoe heet het programma dat wekelijks 
informatie verstrekt over reizen? (1)

18C: Wat is hét tuincentrum in de IJmond? (1)

5E: Aan welke straat is de praktijk voor 
fysiotherapie gevestigd die, net als wij, 
20 jaar bestaat? (4)

2J: Hoe luidt de titel van het 
countryprogramma dat Jaap Stad op 
maandagmiddag presenteert? (9)

14G: Welke organisatie heeft appartementen 
aan de Laan van Blois te koop? (2)

2K: Wat is de naam van het Beverwijkse 
transport- en verhuisbedrijf dat in deze 
krant staat? (1)

9F: Wat is de titel van het programma dat 
door Marcel van Tunen wordt gemaakt? 
(5)

6S: Welke fotograaf, die tevens 
fotografiecursussen en workshops geeft, 
adverteert in deze krant? (9)

4L: Wat is de naam van de school die 
kansen biedt? (6)

1U: In welk programma ontvangt presentator 
Maus Granaat bekende Nederlanders? 
(2)

Zoek deze programmatitels 
in de woordzoeker:
Lokaal Totaal
Jazztime
Pistoletje Duijff
Op Uw Gezondheid
Wonderland
Zondagmiddagcafé
RAWmusic
Muzikale Tijdreis
Nashville Express
In Der Jausenstation
Reiswijzer
Historische Verkenningen
Kanon
Bill Turner Show
Haydi Bakalim
Eurovision Douze Points
Goedemorgen IJmond
Bekijk ‘t Maar
Alle Hens Aan Dek
Emotions
Van Ballade Tot Swing
Toffe Tonen
At The Rodeo
Rocken Zonder Rollen
Tune In
Kennemer Muziekfabriek
Zendtijd Voor Kerken
Ook Voor Jou Radio
Van Bayou Tot Rio Grande
Kijk Op De Wijk
Forever Young
Inforadio
Muziekkoerier

In de woordzoeker zijn de titels verstopt 
van programma’s die door Radio Be-
verwijk worden uitgezonden. De titels 
staan ernaast, al deze titels moeten in 
de puzzel gevonden worden. Ze kun-
nen horizontaal, verticaal en diagonaal 
staan, maar ook achterstevoren en on-
dersteboven. Wanneer je alle titels hebt 
gevonden, blijft er nog een aantal letters 
over. Deze letters vormen, van links naar 
rechts, regel voor regel, een zin. Deze 
zin vormt de oplossing van de puzzel.

Stuur de oplossing vóór 17 mei 2013 naar 
prijsvraag@radiobeverwijk.nl met daarbij je 
naam, adres en telefoonnummer en maak 
kans op een fiets, beschikbaar gesteld door 
Rijwielshop Pieters, Stationsplein 43 in Be-
verwijk. Uit alle goede inzendingen zal een 
winnaar worden geloot, deze trekking wordt 
verricht tijdens het jubileumprogramma op 
zaterdag 18 mei 2013. De winnaar zal aan-
sluitend ook bekend worden gemaakt via de 
website www.radiobeverwijk.nl, evenals de 
oplossing van de puzzel. Inzendingen die nà 
17 mei 2013 worden ontvangen worden niet 
meegenomen in de verloting. Vrijwilligers van 
Radio Beverwijk zijn uitgesloten van deelna-
me. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet 
worden gecorrespondeerd.

TIPVolg jij
Radio Beverwijk

nog niet op Facebook..?
Ga naar www.facebook.com/

radiobeverwijk en klik op
“vind ik leuk” om op de hoogte

te blijven van onze
programma’s..!




