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Radio Stad Montfoort een begrip 
in Montfoort en omstreken
Begonnen in 1993 in een keet en na enkele omzwervingen nu in een 
prachtige studio op het industrieterrein in Montfoort die we 5 jaar ge-
leden in gebruik namen is het een eer om als voorzitter van Radio 
Stad Montfoort een stukje te mogen schrijven in onze lustrumkrant in 
verband met het 4e lustrum.

Momenteel met een 40 tal vrij-
willigers waaronder dj’s, pro-
grammamakers, technici, tele-
fonisten, mensen die de site en 
tekst tv bijhouden en fotografen 
zorgen we ervoor dat Radio Stad 
Montfoort, Montfoort, Linschoten 
en omstreken 168 uur per week 
van een gevarieerd programma 
voorzien zoals Nederlandstalige 
muziek, country, jazz, goud van 
oud, symfonische rock, techno, 
actualiteiten, politiek, radiobingo 
en muziek voor de jeugd, kortom 
voor elk wat wils.

Ik neem mijn petje af voor alle 
medewerkers voor hun inzet en 
enthousiasme waarmee eenie-
der er alles aan doet om hun taak 
toch iedere week weer uit te voe-
ren.

Ook de medewerkers die elke 
keer weer zorgen voor de live 
uitzendingen zoals het carnavals-
spektakel, 4 mei dodenherden-
king, Koninginnedag, jaarmarkt 
de raadsvergaderingen het car-
naval en af en toe de speciale 
kerk uitzendingen te realiseren.

Dit alles kan natuurlijk niet zonder 
de vele donateurs, sponsors de 
hoofdsponsor en de bedrijven die 
adverteren op radio en tekst tv, 
want zonder hen is radio maken 
echt niet mogelijk.

Hierbij zou ik tevens eenieder die 
Radio Stad Montfoort een warm 
hart toe draagt willen vragen do-
nateur te worden, alle informatie 
is te vinden op onze website, ook 
bedrijven die wel eens reclame 
op de radio of tekst tv zouden wil-
len zetten kunnen op onze site de 
nodige informatie vinden.

Rest mij nog om de medewerkers 
te feliciteren met het 4e lustrum 
en laten we er voorlopig nog 
maar eens 20 jaar aan vast plak-
ken zodat Radio Stad Montfoort 
een begrip blijft in Montfoort, Lin-
schoten en omstreken.

Rien Overkamp
Voorzitter Radio Stad Montfoort     

Burgemeester Jansen komt de verslaggevers 
van RSM ook regelmatig tegen in de gemeen-
te. “Bij 50 jarige huwelijken, Carnaval, de len-
te- en kerstmarkt, jaarmarkt. Eigenlijk zie je 
ze overal en meestal staat dezelfde dag nog 
een uitgebreid fotoverslag op de website.” 
Burgemeester Jansen is ook erg lovend over 
de medewerkers en de vrijwilligers die al 20 
jaar zorgen voor het succes van RSM: “In de 
loop der jaren heb ik deze mensen leren ken-
nen als zeer gedreven mensen, die streven 
naar perfectie van een professionele omroep. 
Ik heb grote bewondering voor deze mede-
werkers die het toch allemaal maar even op 
vrijwillige basis doen. Ik weet dat zij daar heel 
veel tijd insteken. Deze felicitatie is dan ook 
direct aan hen gericht!” 

Kortom, burgemeester Jansen is van mening 
dat RSM, met de radio uitzendingen, radio-
spelletjes, hun website en tekst tv van grote 
waarde is voor de Montfoortse samenleving. 
“Hou dit goede werk vast. Op naar de volgen-
de 20 jaar!”

20 jaar
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Al 20 jaar je lokale blik!

Wij zijn gek op uw lege cartridges!

20 jaar
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Burgemeester Jansen 
feliciteert Radio Stad 
Montfoort
Volgens burgemeester Jansen levert Radio 
Stad Montfoort  een waardevolle bijdrage aan 
de Montfoortse gemeenschap. “Ze zijn actief 
bezig haar luisteraars te betrekken bij de lo-
kale politiek. Zo zijn alle raadsvergaderingen 
te horen, meldt tekst tv de laatste ontwikke-
lingen en zitten er regelmatig op zaterdag-
ochtend raadsleden, wethouders of ikzelf in 
de studio bij bij het programma Actueel Info 
Lokaal.” 

Wilt u Radio Stad Montfoort ondersteunen? Dat kan 
op meerdere manieren. Naast het donateurschap 
bijvoorbeeld door het inleveren van cartridges. 
Van een enkele cartridge wordt niemand rijk, maar 
met hele dozen tegelijk levert het voor ons net dat 
beetje extra op om in de lucht te kunnen blijven.

Heeft u dus cartridges over en wist u toch al niet 
wat u ermee wilde doen? Wij ontvangen ze graag. 
U kunt ze tijdens live-uitzendingen in de studio ko-
men brengen, maar we komen ze ook graag ha-
len. Stuur in dat laatste geval een mail naar info@
radiostadmontfoort.nl.

Alvast hartelijk dank !

HAGEN 
SPECIALIST
LAAT ADVIES EN KENNIS 
SAMENKOMEN

Hagenspecialist Leo van den Berg
www.hagenspecialist.nl  •  info@hagenspecialist.nl

Waardsedijk 3b  •  3417 NA  Montfoort
T: 06 - 22 46 88 63  •  F: 0348 - 47 52 20

Steenovenweg 12
3417 XR Montfoort
Tel.: (0348) 47 38 55

Mobiel: 06-53739066
E-mail: th.de.jong@fi ntax.biz

www.fi ntax.biz

Bedrijfseconomisch advies
Administratieve dienstverlening
Belastingzaken
Startersbegeleiding



M.A. Reinaldaweg 66, Linschoten, tel. 0348-471600

Op 27 April HerOpening 
vAn Onze nieuwe winkel

Verkoop Van groente, fruit, 

aardappelen, Vruchtensappen en fruitmanden

Veelal zelf geteeld en dus voordelig.

Willeskop 15
3417 MA  Montfoort
Tel.:   0348 448600
Mob.:  06 22409270

remco.hondema@DeAllroundKlusser.nl

Heeft u een kleine 
of grote klus?
 
Kwaliteit, betrouwbaarheid, service en het 
nakomen van de afspraken hebben wij hoog 
in het vaandel staan.

www.DeAllroundKlusser.nl

Verschoor
m a k e l a a r d i j  e n  a s s u r a n t i ë n

Hypotheken • Makelaardij • Vezekeringen

Hoogstraat 10-12
Montfoort 0348 - 47 18 23

www.verschoormakelaardij.nl

Handels- en montagebedrijf LIS
Verkoop en montage 
van installatiemateriaal en verlichting

Achterbaan 7 3417 EJ Montfoort
Tel. 0348 468016 Mob. 06 29363563
E-mail j.lissenburg@worldonline.nl

Loop een avondje voor 

Kinderhulp en geef zo een 

beetje gewoon geluk aan 

kinderen in moeilijke,  

bijzondere thuissituaties.  

Een bijdrage voor een sport-

lidmaatschap, zwemles of 

een weekje kamperen. 

De collecteweek van Kinder-

hulp is van 21 t/m 27 april 

2013. Aanmelden als collec-

tant kan op www.kinderhulp.nl 

of bel 0570 - 611 899.

www.kinderhulp.nl

Collecteer
voor geluk

Donateur worden? 
Meld je aan op
info@radiostadmontfoort.nl
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m a k e l a a r d i j
v a s t g o e d d i e n s t e n

KOOIJMAN

• VERKOOP 

• AANKOOP 

• TAXATIES

IJsselveld 29, Montfoort | T 0348 475 175
www.kooijmanvastgoeddiensten.nl

Plantenkennis  
Het meest uitgebreide planteninformatie progamma

www.plantenkennis.com

10% KORTING!gebruik RSMontfoort als actiecode

Informatie over onder andere:
Grondsoort  ·  Bloeitijd  ·  Zon/schaduw

Hoogte  ·  Herkomst  ·  Familie
Geslacht  ·  Winterhardheid

CD-rom met uitgebreide 
informatie over ruim 

7200 planten

Kijken naar 
Radio Stad Montfoort
Sinds 2007 kunt u het nieuws van Montfoort niet alleen 
horen op uw lokale zender, maar ook volgen via RSM 
Tekst-TV en website. De redactie van RSM Tekst-TV en 
www.radiostadmontfoort.nl hebben een sterke redactie, 
die, net als alle andere medewerkers van RSM, uit vrijwil-
ligers bestaat. Toch lukt het niet altijd om overal verslag 
van te doen. Maar gelukkig komen er veel persberichten 
binnen van o.a. de sportverenigingen, de scholen, en par-
ticulieren, met vaak prachtige foto’s.

De redactie bestaat uit: 
Nieuws en reportage:  Saskia v.d. Brink, 
   Nettie Kuijer, 
   Nancy Zwaal en Jos Sangers.
Politiek:   Aad v.d. Veen
Sport:    Joris Nellestijn
Corrector en invaller:  Pim Overkamp 

Op RSM Tekst-TV blijven de pagina’s twee tot vier dagen 
staan, afhankelijk van het nieuwsaanbod. Op de website 
zijn nog steeds de berichten van 2007 te zien!

Waarom zijn er zoveel bezoekers op 
www.radiostadmontfoort.nl? 
Hoeveel kijkers RSM Tekst-TV in de kernen Montfoort en 
Linschoten heeft, kunnen we slechts schatten. Maar de 
website wordt wereldwijd bekeken. Er zijn bezoekers uit 
de hele wereld: o.a. Denemarken, Italië enz.

Voor de redactie is het vaak verrassend om te zien hoe 
snel er al kijkers zijn bij een nieuwsbericht en hoe veel! 
Binnen een paar minuten soms tientallen, die, bij een 
“Mooie kop” kunnen oplopen tot honderden of zelfs over 
de duizend! Ook worden er veel berichten overgenomen 
door andere nieuwssites, waarbij niet altijd volgens de co-
pyrightregels wordt gewerkt.

Hoe komen we aan het nieuws?
Het is een sport om zo lokaal en actueel mogelijk te zijn. 
Daar valt natuurlijk, buiten het nieuws van de gemeente 
Montfoort, ook het nieuws van Woerden en Oudewater 
onder.  Maar ja, als er weinig gebeurt dan moet de “kring” 
van het nieuws wat groter worden, en ziet u bijvoorbeeld 
nieuws van IJsselstein en Nieuwegein. 

Aad schrijft geroutineerd het gemeentenieuws, bezoekt 
de raadsvergaderingen en is “thuis” in de politiek. Maar 
als inwoner van de kern Montfoort houdt hij ook zijn ogen 
open en signaleert wat hij ziet. 

Joris is afhankelijk van de sportverenigingen. Die sturen 
vaak lange en spannende verslagen, die niet helemaal 
passen op RSM Tekst-TV, waar de paginagrootte ca. 60-
80 woorden is. Gelukkig is dat voor de website geen pro-
bleem. De fotografen gaan niet alleen op pad voor het 
nieuws. Saskia, Jos, Nancy en Nettie “schieten” vele re-
portagefoto’s die honderden bezoekers naar de website 
trekken.  

Heeft u nieuws?
Ingezonden berichten worden, bijna altijd, gratis ge-
plaatst. Maar soms ontvangt de nieuwsredactie (nieuws@
radiostadmontfoort.nl) berichten en flyers die te commer-
cieel zijn. Deze worden niet geplaatst, maar doorgestuurd 
naar de advertentieafdeling.

Wie is nu deze weerman, zult u 
zich afvragen? De naam hebben wij 
al genoemd, maar we willen toch 
graag iets meer over hem kwijt.

Ronald is een rasechte en geboren 
inwoner van Oudewater en woont 
op dit moment aan de rand van dit 
mooie stadje, in Snelrewaard. Hij is 
42 jaar en runt samen met zijn broer 
een rietdekkerbedrijf. 

Hij heeft 3 grote passies, waarbij zijn 
vrouw en twee dochters op de eerste 
plaats komen, zijn 2de passie is het 
weer, maar daarover straks meer.
Zijn 3e passie is voetbal. Tot zijn 
20ste actief op het veld bij UNIO, 
maar nu vooral voor de TV. Hij kijkt 
volgens zeggen alle voetbalwed-
strijden en commentaren, waarbij 
zijn plaatsgenoot de alom bekende 
Johan Derksen zijn favoriete com-
mentator is.

Dan nu over zijn passie voor het 
weer. Het weer heeft een belangrij-
ke relatie met zijn werk als rietdek-
ker en zo is het dan op 22 februari 
1996 (dus 17 jaar geleden) ook de 
eerste keer dat hij door Edwin werd 
gevraagd, om dit ook op de radio 
te doen. Hij geeft zijn weerpraatje 
altijd telefonisch door aan de stu-
dio, waarbij hij de winterperiode en 
slecht weer het meest interessant 
vindt. Gaat het vriezen of gaat het 
dooien. Hij bezit een klein weersta-
tion, maar de meeste gegevens over 
het weer haalt hij uit computer prog-
noses en weersvoorspellingen. Het is 
volgens Ronald een spectaculaire en 
spannende bezigheid, waarbij hij zijn 
kennis van het weer in de loop der 
jaren steeds verder heeft uitgebreid.

Voor de vaste luisteraars onder u 
niet onbekend, maar Ronald sluit zijn 
weerpraatje altijd af met een spreuk. 
De spreuk die hij gebruikt, is altijd 
aangepast aan het weertype wat 
we op dat moment hebben. Hij be-
zit daarvoor dan ook een grote hoe-
veelheid aan spreukenboeken, maar 
daarnaast heeft hij ook veel spreu-
ken overgenomen van zijn vader.

Wij hopen nog vele jaren de bijzon-
der goede samenwerking met Ro-
nald te mogen voortzetten.

Iedere donderdagavond presenteert Edwin Tollenaar het programma 
“Hollands op z’n best”.  En rond de klok van kwart over negen klinkt de 
navolgende aankondiging:

Regen, storm of ander weer,
Elke donderdagavond geeft Ronald Vergeer het weer maar weer,
Keer op keer, telkens weer,
Wordt het nu regen, storm of ander weer,
Hier is die maar weer, Ronald Vergeer!

Onze eigen weerman 
bij Radio Stad Montfoort

Is een vraag die we vaak krijgen te horen. Meestal be-
doelt men dan waarom ons TV kanaal (RSM Tekst-TV) 
niet digitaal wordt gedistribueerd via het Ziggo kabel-
net.

RSM Tekst-TV is namelijk alleen maar analoog via het Ziggo 
kabelnet te ontvangen en mensen die digitaal TV kijken 
via Ziggo vinden het moeilijk of soms onmogelijk om de 
TV om te schakelen naar analoge ontvangst.

De reden waarom RSM Tekst-TV niet in het digitale pak-
ket van Ziggo zit, is louter een financiële reden. RSM kan 
de buitensporig hoge kosten die dat met zich mee brengt 
niet dragen. Zelfs met sponsoring of een andere vorm van 
hulp van buitenaf zou in onze huidige optiek een (te) hoog 
risico met zich mee brengen in het geval dat een sponsor 
zich onverhoopt terugtrekt.

Over welke kosten hebben we het dan? Het totale kosten-
plaatje is opgebouwd uit aanschaf van apparatuur van net 
onder de 10.000 euro en terugkerende maandelijkse zo-
genaamde transport kosten van enkele honderden euro’s.
Ziggo schrijft verplicht bepaalde merken en modellen ap-
paratuur voor, goedkopere alternatieven kosten slechts 
10% van het genoemde bedrag, worden niet door Ziggo 
gehonoreerd.

En zelfs als dat zou lukken, hebben we te maken met de 
maandelijks terugkerende kosten.  

Lees verder op pagina 4. 

Waarom niet digitaal op het Ziggo kabelnet?

Donateur worden? 
Meld je aan op
info@radiostadmontfoort.nl



Marjolein Lofvers en Corry Roest 
uw uitvaartbegeleiders

dag 
en nacht 

bereikbaar

Telefoon 
0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

voor graafwerk groot en klein
bent u bij VAN EIJK 

op het juiste terrein
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Ik zal niet liegen, RSM heeft het financieel niet slecht. Ze-
ker niet als je kijkt naar de historie, hoe RSM 20 jaar gele-
den is gestart en wat er in die eerste turbulente jaren alle-
maal is gebeurd. Maar een paar honderd euro per maand, 
kunnen we gewoon niet missen. Net als elk gemiddeld 
gezin, zeg maar.

Maar stel nou dat we het wel financieel voor elkaar krij-
gen en we gaan het doen, RSM Tekst-TV digitaal op de 
kabel. Puur hypothetisch.

Je zou kunnen denken dat bijvoorbeeld de inkomsten van 
reclame op RSM Tekst-TV zouden stijgen op het moment 
dat we digitaal op de kabel te zien zijn. Dat is misschien 
ook wel zo, maar we weten zeker dat dat een marginaal 
verschil zou maken, niet genoeg om de risico’s te dekken 
waar we dan mee te maken krijgen. 

Daarnaast is er meer dan het digitale TV pakket van Ziggo. 
Zo is er Digitenne van KPN, satelliet TV van Canal Digitaal 
en tegenwoordig ook Interactieve TV van KPN (ook wel IP 
TV genoemd). Het zal ons ook niets verbazen als er in de 
tussentijd van het schrijven en drukken van dit artikel een 
nieuwe distributeur is bijgekomen.

Het zijn allemaal stuk voor stuk los van elkaar opererende 
netwerken. Voor elk netwerk waar wij RSM Tekst-TV op 
beschikbaar willen maken, krijgen we te maken met hoge 
kosten en soms ambtenarij en onbegrip. (“Lokale omroep? 
Sorry, daar beginnen we niet aan.” of “Bestaan er lokale 
omroepen dan?”). 

Zelf ben ik van mening dat het natuurlijk het beste is om 
RSM Tekst-TV via alle hierboven genoemde aanbieders be-
schikbaar te maken bij u in de woonkamer. Als ik het kon, 
sloot ik het direct aan - immers, mijn taak bij RSM is onder 
andere de afdeling techniek en infrastructuur. Maar iets 
willen en iets voor elkaar krijgen, zijn 2 zaken die in dit 
geval niet zo makkelijk samengaan. 

Wij zijn natuurlijk niet de enige lokale omroep in het land 
met dit probleem. Er zijn in totaal rondom de 285 lokale 
omroepen in het land, en de omroepen die met Ziggo te 
maken hebben, kennen dezelfde regels en kosten die ik 
eerder noemde. Die van Ziggo. Grotere lokale omroepen 
voor grotere gemeente(n), daarmee over het algemeen 
ook de financieel beter bedeelde omroepen, kunnen der-
gelijke kosten beter dragen dan wij. We zijn plaatsvervan-
gend blij voor hen, echt waar. Maar we vinden het vreemd 
dat een lokale omroep met een jaaromzet van 100.000 
euro evenveel moet betalen voor digitale distributie via 
het Ziggo net, dan een lokale omroep met 15.000 euro 
omzet en een veel kleiner verzorgingsgebied.

Wel is er een glimp licht te zien aan de horizon. Een grote 
hoeveelheid omroepen, waaronder RSM, is niet in staat 
om zulke kosten te dragen. Daarom heeft de Olon (een 
overkoepelende organisatie voor lokale omroepen) een 
initiatief gestart met de naam “Mediahub”. Doel: een lan-
delijk centrale verzamelplaats voor beeld en geluids ma-
teriaal van lokale omroepen. Het idee is dan dat lokale 
omroepen hun beeld en geluid leveren naar de Mediahub, 
die wordt geplaatst in Hilversum. 

Daarna kunnen kabelaars en andere distributeurs zoals 
Ziggo en KPN (maar ook UPC en Telfort e.d.) bij de Me-
diahub de signalen van alle lokale omroepen in een keer 
ophalen. Voordeel: door met zulke grote hoeveelheden te 
bundelen gaan de kosten met hele grote sprongen naar 
beneden naar iets wat wel betaalbaar zou zijn, ook voor 
kleinere omroepen zoals RSM. Maar u voelt het al. Die 
Mediahub is in de opstart en ontwerpfase. Kabelaars en 
distributeurs weten nog niet zo zeker of dat nou de oplos-
sing is en of ze de bedoeling ervan nou wel of niet snap-
pen. Het gevolg daarvan is dat dingen langer duren, maar 
ook dat Ziggo naar verluid is gestopt met het toevoegen 
van lokale omroepen op het digitale net volgens de regu-
liere kosten vretende methode die aan het begin van dit 
artikel wordt beschreven. Voor ons maakt dat momenteel 
gelukkig niet uit. Mocht u de conclusie nog niet zelf heb-
ben getrokken: We waren het voorlopig toch even niet van 
plan. We leven liever iets langer in goede gezondheid.

Nou bestaat natuurlijk de kans dat tussen het schrijven en 
drukken van dit artikel er een noemenswaardige vooruit-
gang heeft plaatsgevonden en dat u nu naar RSM Tekst-TV 
zit te kijken via het digitale deel van Ziggo. In het land 
van de media, kunnen sommige dingen onverwacht snel 
gaan. 

Ik kan dat nu op dit moment alleen maar hopen. Tot die 
tijd zult u het moeten doen met een analoge RSM Tekst-TV. 
Dat heeft u al een paar jaar kunnen doen, dus we hebben 
het idee dat een tijdje extra geen kwaad kan.

Gelukkig is het zo dat iedereen die een digitaal abonne-
ment heeft bij Ziggo, ook automatisch analoge TV gele-
verd krijgt en is het dus mogelijk om met de juiste aan-
sluitingen en tv voorkeuzezender wel naar RSM Tekst-TV te 
kunnen kijken. De manier waarop u uw TV moet instellen, 
is helaas per TV verschillend, dus dat kunnen we niet in 
dit artikel opnemen. Wel hebben we op onze website een 
stappenplan staan voor het instellen van uw apparatuur. 
Kijkt u daarvoor op www.radiostadmontfoort.nl/kijkmee . 
Als u geen aansluiting van Ziggo heeft, kunt u RSM Tekst-
TV niet thuis op uw TV kijken. Maar kunt u RSM Tekst-TV 
wel kijken via uw computer, kijkt u daarvoor op http://
tv.radiostadmontfoort.nl .

Wat we wel in dit artikel kunnen vermelden is de frequen-
tie waarop u RSM Tekst-TV kunt kijken: Kanaal 45 (663,25 
MHz), analoog uiteraard. 

Als achtergrond geluid bij RSM Tekst-TV hoort u ons radio 
station: Radio Stad Montfoort. Als u dat los van uw TV op 
uw radio wilt luisteren en uw radio is aangesloten op de 
Ziggo kabel, dan kunt u afstemmen op 102.9 FM. Is uw 
radio niet aangesloten op de kabel, maar op een antenne, 
of u wilt in uw auto luisteren, dan kunt u afstemmen op 
106.8 FM.

Door: Remco Kuijer

Politiek is saai!

Dat is een kreet die ik vele malen hoor. Maar niets 
is minder waar. Politiek is en kan vaak heel boeiend 
zijn. Nadat ik 8 jaar, als raadslid voor Leefbaar Mont-
foort  heb meebeslist over een groot aantal zaken die 
speelden in onze gemeente, zit ik nu aan de kant van 
de vragensteller. En dat doe ik met heel veel plezier 
voor ons lokale radiostation.

Zo woon ik alle forumvergaderingen bij en tevens 
ben ik aanwezig bij de raadsvergaderingen. Maar ook 
andere activiteiten die onder de gemeentevlag plaats 
vinden, zoals officiële openingen of andere activitei-
ten ga ik voor het informatieteam van RSM naar toe. 
Ook het plaatsen van diverse gemeenteberichten is 
één van mijn taken.

Nu even terug naar de kop van dit stukje. Politiek is 
saai! Dat is natuurlijk niet helemaal waar, ook al zul 
je je dat afvragen als je soms op maandagavond eens 
luistert naar een raadsvergadering. De 15 raadsleden 
beslissen wel over het wel en wee van onze hele ge-
meente. Of het nu gaat over het aanleggen van een 
nieuwe weg, hondenpoepbeleid of nieuwbouw van 
huizen, zij beslissen of dit allemaal past binnen onze 
mooie gemeente. Ook de aanleg van de nieuwe be-
graafplaats was zo’n onderwerp waarvan menigeen 
zich heeft afgevraagd, waarom duurt het allemaal zo 
lang? Maar een besluit moet wel goed overwogen 
zijn, waarbij alle belangen, van zowel individuele 
burgers maar ook richtlijnen van andere overheden 
een rol spelen.

Mijn rol binnen dit geheel is, om u op diverse ma-
nieren op de hoogte te stellen van alles wat er dus 
speelt binnen gemeenteland Montfoort – Linschoten. 
Naast het aanwezig zijn bij de meeste activiteiten, 
vindt u maandelijks ook een verslag op onze website 
en op tekst TV. 

En op iedere zaterdag voorafgaand aan een raads-
vergadering nodig ik een lid van de Raad uit in het 
programma “actueel info lokaal politiek”, wat wordt 
uitgezonden van 11.00 tot 12.00 uur.  Dus bent u ge-
interesseerd, stem dan op de maandag van de raads-
vergadering af  op RSM, of kijk snel daarna naar tekst 
TV of onze website. U zult dan ontdekken dat  poli-
tiek helemaal niet saai is, maar alleen soms erg lang 
duurt voor er een besluit valt.

Adverteren op Radio of TekstTV?
Mail voor onze voordelige tarieven naar 
adverteren@radiostadmontfoort.nl
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HAGEN 
SPECIALIST
LAAT ADVIES EN KENNIS 
SAMENKOMEN

Hagenspecialist Leo van den Berg
www.hagenspecialist.nl  •  info@hagenspecialist.nl

Waardsedijk 3b  •  3417 NA  Montfoort
T: 06 - 22 46 88 63  •  F: 0348 - 47 52 20
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Adverteren op Radio of TekstTV? 
 
Mail voor onze voordelige tarieven naar  
adverteren@radiostadmontfoort.nl

Een van de eerste radioprogramma’s van Radio Stad Mont-
foort. Het format was, en is: gasten ontvangen die goed 
kunnen vertellen over lokale zaken. Het kan gaan over po-
litiek, verenigingsnieuws, politiezaken en alles wat maar 
een beetje, of veel, de Montfoorter interesseert.

Zo’n 19 jaar geleden werd ik, samen met Tineke Kessens, 
op een zaterdagmorgen te gast gevraagd in de studio voor 
dit programma. Wij schreven het papieren nieuws in de lo-
kale kranten. Er bleek een vacature te zijn bij Aktueel Info, 
en voor we het wisten zaten we, een beetje zenuwachtig, 
voor een screentest bij Ben Brand. Maar voor Ben hoefde 
je niet bang te zijn. We kwamen door de test, en daarna 
zaten we, voor we het wisten, helemaal vastgeklonken 
aan RSM. Ik heb het correspondentschap er maar voor op-
gegeven, daar was geen tijd meer voor.

Na de verhuizing van Tineke ging ik, in eerste instantie 
alleen, door met het programma. We hadden in de unit 
bij de tennisbaan geen wc, het was te heet of te koud, er 
was maar één microfoon voor soms vier gasten. Maar dat 
was nog een luxe nadat we noodgedwongen verhuisden 
naar een kleine bouwkeet. Toch: de gasten bleven komen. 
Eens per maand de burgemeester of een wethouder, de 
andere zaterdagen een keur aan gasten uit Montfoort en 
Linschoten. We schonken koffie uit de thermoskan, en er 
was geen telefoon.

In de studiokamer aan de Hoogstraat zaten we midden in 
het centrum. De microfoon werd soms uit het raam gehan-
gen, zodat we straatinterviews konden houden. Er kwam 
een mobiele zender en een minidisk, we trokken soms 
zelfs het land in. Ik heb Erika Terpstra voor mijn microfoon 
gehad, en Maxima bijna. Drievoudig Europees bokskampi-
oen Arnold Vanderlyde en Anne –Wil Blankers. 

 

De politiek werd eens per maand vakkundig overgenomen 
door Christa van Beers, en later door Aad van der Veen. 
Het was, en is, heerlijk praten met o.a. vertegenwoordi-
gers van allerlei verenigingen, gedreven mensen van de 
Voedselbank, wijkagent, notaris en sporters. Ik heb vele 
gasten geïnterviewd, soms ging het soepel, soms sloeg 
de gast dicht bij het zien van de microfoon. Meestal relaxt, 
met een kopje koffie, soms hectisch met telefoontjes en 
binnenvallende gasten. Ik heb er veel van geleerd. En was 
blij als de technicus een stilvallend gesprek opvulde met 
goed gekozen muziek.. 

Aktueel Info Lokaal is nog steeds iedere zaterdag tussen 
11:00 en 12:00 uur te beluisteren op Radio Stad Montfoort 

Aktueel Info Lokaal 
Ja, met een K en drie hoofdletters

Radiobingo op  
Radio Stad Montfoort
Om de week kunt u bij Radio Stad Montfoort bingo 
spelen, thuis vanuit uw luie stoel. De bingo wordt tus-
sen 18:00 en 20:00 gespeeld. U kunt meedoen door 
bingo kaarten bij één van de verkoop adressen aan te 
schaffen of door bingokaarten te bestellen via www.
radiostadmontfoort.nl. Een bingokaart kost € 1,-.
Onlangs is het vijfde seizoen gestart en het loopt 
weer als een trein! Edwin Tollenaar is het brein ach-
ter dit succesvolle programma, maar hij kan dat niet 
zonder de steun van Dennis Boele, die voor de bingo-
molen zorgt en de beide dames Willie Boele en Corrie 
Verheij die verantwoordelijk zijn voor de telefoon. Het  
programma wordt eens in de twee weken op zater-
dagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur  uitgezonden 
op Radio Stad Montfoort

Het Radiobingoteam heeft er zelf minstens evenveel 
plezier in als de vaste groep luisteraars die met bin-
gokaart, potlood, pen of  ‘bingodepper’ vol spanning 
luisteren naar het geratel van de bingomolen. Radio-
bingo is anders dan gewone bingo. Thuis luistert u 
naar RSM en als er een nummer wordt genoemd wat 
op uw kaart staat, streept u deze door. Als u bingo 
heeft moet u geen bingo roepen want in de studio 
van RSM wordt dat niet gehoord... U moet zo snel mo-
gelijk het speciaal daarvoor bestemde telefoonnum-
mer bellen om uw bingo door te geven. Na controle 
van het unieke serienummer op elke bingokaart kan 
RSM in de studio vaststellen of het een geldige bingo 
is en dan heeft u een leuke prijs gewonnen. Het bin-
gosysteem waarmee RSM werkt geeft automatisch in 
de studio aan of er bij iemand een bingo is gevallen 
en dan zal er ook even geen bingobal wordten ge-
trokken. In plaats daarvan wordt er een gezellig plaat-
je gedraaid zodat u een paar minuten de tijd heeft 
om het bingo telefoonnummer te bellen. Mochten 
er meerdere bingo’s zijn gevallen dan wordt na het 
plaatje geloot wie de winnaar wordt. 

U kunt de bingokaarten aanschaffen bij deze verkoop-
adressen:
* Emté Supermarkt Montfoort
* Pompstation Herman Tuls
* Café ’t Hemeltje
* Woon-Zorgcentrum Antoniushof
* Keurslager Ferry Lempers (Linschoten)
* Bloembinderij de Hooibergh (Benschop)
* Fietsplus Martijn Cooiman (Lopik)
* Online op: www.radiostadmontfoort.nl

 
“Extra Gratis ronde voor  
de lezers van deze krant”
Het bingoteam wil heel Montfoort en wijde omgeving 
kennis laten maken met Radiobingo, daarom treft u een 
bon aan, die u nadat u hem heeft ingevuld, kunt inzenden 
tot 5 april 2013. 

Het team gaat namelijk op 13 april 2013 een extra bingo 
ronde draaien voor diegenen die de bon hebben ingevuld 
en opgestuurd naar het onderstaande adres. U kunt maxi-
maal 4 kaarten bestellen en deze worden in de week voor 
de bingo gratis thuis bezorgd.

Het adres waar de bon heen gestuurd kan worden is:

Radio Stad Montfoort
p/a Regina Pacisstraat 21
3421 ND Oudewater
(vergeet niet een postzegel te plakken)

Dus knip de bon uit en doe mee! 
Al is het alleen maar voor de prachtige prijzen die er iede-
re keer weer te winnen zijn. De prijzen kunt u terugvinden 
op onze website: www.radiostadmontfoort.nl 

Ook is het mogelijk deze bon in televeren bij onze  studio, op zaterdag 13 april tussen 09:00 en 14:00 uur.

Wie Wat Waar
Radio Stad Montfoort
Postadres: Postbus 190, 3417 ZK Montfoort
Bezoekadres: Waardsedijk oost 10-6, 3417 XJ Montfoort
Telefoon: 0348-475889
Website: www.radiostadmontfoort.nl
Speciaal voor koninginnedag: www.montfoortoranje.nl,  
(alles over koninginnedag in Montfoort en Linschoten op een rijtje).

Nieuwsberichten: nieuws@radiostadmontfoort.nl
Luisteren naar RSM: 102.9 FM op de kabel in Montfoort en 
Linschoten, 106.8 FM in de ether in Montfoort en omgeving.
Kijken naar RSM Tekst-TV: Analoog kanaal 45 (663,25 MHz) 
op de kabel in Montfoort en Linschoten.

Makelaardij | Verzekeringen
Financieel Advies | RegioBank

Radio Stad Montfoort, Al 20 jaar je lokale blik!
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Hoogstraat 27  3417HA  Montfoort   0348-471280Mondhygiëniste • Orthodontie info • Caries reductie • Prothese

Tandenteam Vink Kasteelplein 4 3417 JH Montfoort Tel. (0348) 47 2435 WWW.TANDENTEAMVINK.NL

Tandenteam Vink feliciteert Radio Stad Montfoort met het jubileum. 
En bedankt hen hartelijk, ook voor het web nieuws.

Keurslagerij Ferry Lempers

Raadhuisstraat 1  

3461 CV Linschoten

Telefoonnummer: 0348-412131

www.lempers.keurslager.nl

Een duurzame 
A-label pomp 
voor uw bestaande 
vloerverwarming?

VLOERVERWARMING & VLOERKOELING

RSM 130x70 ThermagasEspace.indd   1 30-1-2013   11:26:28

Kiremko feliciteert  
Radio Stad Montfoort  

met haar 
20 jarig jubileum!!

www.kiremko.com

Autobedrijf P. Verkerk

Vlasakker 7
3417 XT Montfoort
Tel: 0348-474100
Fax: 0348-475134
info@verkerk-autobedrijf.nl
www.verkerk-autobedrijf.nl

• In- en verkoop nieuw en gebruikt
• Algemeen onderhoud 
• Onderhoud aan airconditioningsystemen
• Inbouw van SCM gekeurde alarmsystemen
• APK keuringen
• Inbouw van communicatie- en 

navigatiesystemen
• Schadereparaties / spuitwerk
• Aanpassingen voor grijs kenteken
• Bedrijfsinrichting van uw bestelauto
• Financiering en leasing

Untitled-1   1 05-03-12   11:34

U kunt bij mij terecht voor allerlei werkzaamheden, zoals kleine verbouwingen 
en reparaties, vastgoedonderhoud, keukens plaatsen, nieuwe badkamers, 
al uw schilderwerk. Maar ook diverse werkzaamheden in uw tuin zoals
schuttingen plaatsen, terras aanleggen e.d.

Voor de werkzaamheden die ik niet zelf verricht werk ik samen met vakbekwame 
mensen, zoals een stukadoor, metselaar, elektricien en een dakdekker. 
Zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid gewaarborgd is.

De Klussenier Joop Le Noble | Hofdijk 57 | 3417 XE Montfoort
telefoon: 034 - 8474781 | mobiel: 06 - 41779339 | j.lenoble@klussenier.nl
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Studio hoppen
De basis van Radio Stad Montfoort ligt bij piratenzender 
“Downtown”, die vanaf 1991 in Montfoort draaide vanuit 
een schuurtje aan de Jan Hoenlaan.

Al snel breidde het team zich uit, en er werd een zend-
vergunning aangevraagd bij het Commissariaat voor de 
media. 

19-11-1992: inschrijving Kamer van Koophandel als 
“Stichting Radio Stad Montfoort.”

23-03-1993: officiële ope-
ning “Directie-unit,” ter be-
schikking gesteld door Jan 
Snel Container units, onder 
de mast, bij de tennisbanen. 
Waar ook de antenne van 
RSM in is gemonteerd. Er 
was bij de unit geen riool-
aansluiting, dus de wc ruim-
te kon niet worden gebruikt. 
Toiletgebruik voor de man-
nen was dan ook vaak alter-
natief en puur. Maar ze kon-
den ook gebruik maken van 
het sanitair bij de buren: de 
hockeyclub. Ook water voor 
koffie en thee werd daar gehaald. De vrijwilligers hadden 
tegen de wanden, als geluidsisolatie, eierdozen bevestigt. 

18 februari 1995: verhuist naar “Het Heerlijke Gebod.” 
In de studiokamer aan de Hoogstraat zaten we midden in 
het centrum. De microfoon werd soms uit het raam gehan-
gen, zodat er straatinterviews konden worden gehouden.

1997: naar een “schaftkeet” gegaan bij “de vier gemeen-
ten, later bekend als de Samenwerking.” Een noodge-
dwongen verhuizing, waarbij ternauwernood de appara-
tuur kon worden gered.

Juni 1998: Studio Zwembad.
Mede door het initiatief van Progressief Akkoord en me-
dewerking van het zwembad kon RSM een locatie huren 
bij het Knopenbad, het oude snoepwinkeltje. Een knusse 
studio, met bijna alle voorzieningen. Mensen kwamen re-
gelmatig aanlopen, ook met volle wasmanden, de beweg-
wijzering naar de was- en doucheruimte voor de boottoe-
risten was niet helemaal duidelijk…

11 September 1999: Brand bij 
Vianen kozijntechniek, de zen-
der en antenne van RSM zijn 
dan bevestigd op en in de silo. 
De antenne gaat verloren, de 
zender krijgt een flinke zwemles 
van de brandweer, maar blijft 
ternauwernood behouden. RSM 
is enkele weken niet meer in de 
ether te ontvangen bij gebrek 
aan een antenne opstelpunt. Na-
dien verhuizen we de zender en 
nieuwe antenne installatie naar 
de silo van de vier gemeenten, later bekend als de Sa-
menwerking.

23 juli 2005: Studio IJsselveld
Doordat het gebouw van de antennedrager “De Samen-
werking” werd afgebroken, en er bij het zwembad geen 
antenne mocht worden geplaatst, moest er een andere 
oplossing worden gezocht. Nadat de antenne in het win-
terseizoen enige tijd op de glijbaan van het zwembad was 
gemonteerd, resulteerde dit tot een samenwerking tus-
sen RSM, Vodafone en HBJ Verhuur tot een 40 meter hoge 
mast, met aan de voet een professionele studio.

Bep en Riet trouwe 
luisteraarsters van 
Radio Stad Montfoort
 
De dames Bep de Swart en Riet van de Bosch zijn 
vanaf het prille begin trouwe fans van Radio Stad 
Montfoort. Ze hebben een aantal jaren in de Antoni-
ushof in Montfoort gewoond en wonen nu een paar 
jaar in Oudewater tot volle tevredenheid.
 

Het zijn 2 vriendinnen die lief en leed delen en die 
heel veel plezier beleven aan de radio. Hij staat dan 
ook altijd aan. Ze zijn al diverse malen te gast ge-
weest in de studio en vinden dat prachtig. Ze gaan 
dan speciaal naar de kapper. Hun grote idolen zijn 
Edwin met de bingo, Joris op de zaterdag en Richard 
op de zondagmiddag. Riet kent Edwin nog van de 
tijd dat hij piraat was.

Ze vragen regelmatig muziek aan voor alles en ie-
dereen die luistert. Vader  Abraham, Gerard de Vries 
en Heino horen ze graag. Om de week kopen ze 
kaarten voor de bingo en spelen dan enthousiast 
mee. De kaarten worden netjes aan huis bezorgd.
Een andere hobby van de dames is wenskaarten ma-
ken. Hele mooie. 

Schrijfster van dit stukje kreeg er ook een als ka-
dootje, aan de binnenkant staat: van Riet en Bep. 
Kaart niet wegdoen. Ooit voerde Riet aktie tegen 
het opheffen van Veronica. Zij had een slogan inge-
stuurd met de tekst: Veronica moet blijven anders 
gaat Rietje kijven.

Christa van Beers

Donateur worden?  
Meld je aan op 
info@radiostadmontfoort.nl

KIK-counseling
Praktijk voor kinder- en jeugdtherapie

Blokland 125, 3417MR  Montfoort
www.kik-counseling.com   kindercounseling@gmail.com

06 - 83 22 53 72



- Feesten
- Carnaval
- Toneel/Concert
- Vergadering
- Cursus
- Condoleance
- Sport

Heiliglevenstraat 4 • 3417 HL Montfoort
Tel. 0348 - 471473 • E-mail: info@sint-joseph.nl

Website: www.sint-joseph.nl

ST. JOSEPH MAX MOET NOG
 VEEL LEREN.

adopteereenpup.nl
Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

Tegel- en Stucbedrijf
                                               voor nieuwbouw en renovatiewerk
                                                           en al uw stucwerkzaamheden

Heeswijk 88        M 06- 22786769           info@tegelstuc.nl
3417 GS Montfoort      T  0348-471126            www.tegelstuc.nl

Tegel- en Stucbedrijf
                                               voor nieuwbouw en renovatiewerk
                                                           en al uw stucwerkzaamheden

Heeswijk 88        M 06- 22786769           info@tegelstuc.nl
3417 GS Montfoort      T  0348-471126            www.tegelstuc.nl

Steenovenweg 12
3417 XR Montfoort
Tel.: (0348) 47 38 55

Mobiel: 06-53739066
E-mail: th.de.jong@fi ntax.biz

www.fi ntax.biz

Bedrijfseconomisch advies
Administratieve dienstverlening
Belastingzaken
Startersbegeleiding

www.ivory-ivory.nl

Ivory & Ivory biedt state-of-art tandheelkundige behandelingen in 

klantvriendelijke full-service klinieken. Persoonlijke aandacht 

staan centraal in combinatie met kennis en expertise volgens de 

allerlaatste ontwikkelingen binnen de tandheelkunde.

Ivory & Ivory 

Tandartsen en Specialisten

Hofstraat 13 

3417 HZ Montfoort

(+31) 0348472040

Schoutstraat 17 • 3417SN Montfoort 
Tel.: 0348-460286 • Mob.: 06-45328880 
info@nagelhovenier.nl • www.nagelhovenier.nl

Voor advies, ontwerp, aanleg en 
onderhoud van uw tuin!

Uw tuin, 
     Onze zorg!

Hadelkamp auto’s Krekenburg 7 3417 MH Montfoort
Tel: 0348 474 120 www.hadelkampautos.nl

 • Verkoop van occasions zowel personenwagens als bedrijfswagens
 • Verkoop van diverse onderdelen vooral Mercedes bedrijfswagens
 • Onderhoud en alle reparatie
 • APK keuringsstation voor personen en bedrijfswagens tot 3500 kg

De diverse activiteiten:
Oranje comité Montfoort

Feliciteert Radio Stad Montfoort
met hun 20 jarig bestaan!

En dat we nog heel lang 
van jullie mogen genieten!

Oranje comité MontfoortOranje comité Montfoort
Feliciteert Radio Stad Montfoort

Oranje comité Montfoort
Feliciteert Radio Stad Montfoort

met hun 20 jarig bestaan!

En dat we nog heel lang 
van jullie mogen genieten!

Feliciteert Radio Stad Montfoort
met hun 20 jarig bestaan!

Feliciteert Radio Stad Montfoort
met hun 20 jarig bestaan!

Gemeente Montfoort feliciteert 
Radio Stad Montfoort 

met haar 20 jarig jubileum

Ons terras is dagelijks geopend vanaf  10.00 uur

Tevens delen wij u graag mede dat mr. A.J.W. Kuiper per 1 januari 2013 

benoemd zal worden tot notaris in Oudewater. Het kantoor aan de Rodezand 42 

te Oudewater zal verder gaan als:

Notariskantoor Oudewater

Feliciteert Radio Stad Montfoort met haar jubileum. Donateur worden?  
Meld je aan op 
info@radiostadmontfoort.nl
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Jazztime is één van de oudste programma’s op RSM en 
zit inmiddels in z’n 19de jaar. Het wordt vanaf het begin 
samengesteld en gepresenteerd door Gerard Eenink en 
Marcel Wolf.

Toen zij als buren al samen naar het North Sea Jazz festi-
val gingen ontstond een gezamenlijke passie voor de Jazz.
Toen Gerard eens bij RSM te gast was liet hij zich ontvallen 
dat RSM niet eens een Jazz programma had. Hierop kreeg 
hij als reactie dat ze dat programma vanaf dat moment 
wel hadden en wel gepresenteerd door Gerard. Dit vond 
hij eigenlijk wel een mooie uitdaging waarop hij Marcel 
vroeg of die mee wilde doen. Uiteraard was het antwoord 
ja en sinds begin november 1994 was Jazztime een feit.

We kregen verschillende technici toegewezen en gingen 
aan de slag. Toen nog met lp’s uit onze eigen verzameling. 
Al waren het er niet zo veel, ze slaagden er toch steeds in 
om er een mooie uitzending van te maken. Marcel wilde 
wel helpen met het samenstellen van het programma 
maar achter de microfoon, nee dat was niets voor hem. Na 
een paar uitzendingen werd dat snel anders en gingen ze 
om en om platen aankondigen, wat nog steeds gebeurt.
De nummers werden ter plekke uitgekozen maar wat ze 
wilden zeggen schreven ze van te voren op om geen fou-
ten te maken. Dat ligt inmiddels ver achter ze want ze 
praten nu voor de vuist weg zodat alles ook veel sponta-
ner klinkt.

Ook de technici zijn inmiddels overbodig. Dat werd veroor-
zaakt doordat het elke keer toch lastig was om iemand te 
strikken. Het is ook moeilijk om twee uur te schuiven als 
je niet echt van jazz houdt. Uiteindelijk ging Gerard zich 
ermee bemoeien en al jaren doet hij nu ook de techniek. 
In de loop der jaren ontwikkelde het programma zich 
steeds meer. Ze kregen van diverse platenmaatschappij-
en veel cd’s binnen voor het programma. Dit resulteerde 
in een uitgebreide collectie waardoor ze het programma 
enorm afwisselend kunnen houden.

Om er nog meer variatie in te brengen kwam Marcel met 
het idee om eens een gast uit de muziekwereld uit te no-
digen. Hij dacht hierbij aan Hans Dijkstal, die op dat mo-
ment leider van de VVD was. Marcel wist dat Hans elk jaar 
op het North Sea Jazz festival live een programma presen-
teerde en sprak hem daar aan om hem eens uit te nodigen 
naar Montfoort te komen. Nadat hij Hans op de vraag of 
Montfoort niet ergens in het oosten van het land lag had 
beantwoord kreeg hij het telefoonnummer met de mede-

deling dat hij zijn secrtetaresse maar moest bellen voor 
een afspraak. Aldus gebeurde en een datum werd vastge-
steld. Voor wie niets met jazztime te maken had  werd de 
studio hermetisch afgesloten en verder wist niemand wat 
er gebeuren ging. Uiteraard was het geen enkel probleem 
om voor die avond een technicus te krijgen en dat was 
Henk Krijgsman. Zo hadden beiden alle gelegenheid zich 
op het gesprek te concentreren.

Op de betreffende avond kwam er een luxe auto met 
chauffeur voorrijden en inderdaad, Hans Dijkstal stapte uit 
met een koffertje eigen cd’s. Hij vroeg bescheiden of hij 
zijn saxofoon wel mee moest nemen want dat zou beslist 
niet mooi klinken. Er werd luid gelachen want uiteraard 
was dat ook niet de bedoeling. Het programma ging van 
start en het werd een fantastische avond. Logisch want 
als er iemand goed kon praten was het natuurlijk Hans. 
Hij wist veel van Jazz af en had daarnaast leuke verhalen. 
De avond vloog om en legde de basis voor het vragen van 
meer gasten in de toekomst.

De volgende dag was er een grote rel in Montfoort want 
de plaatselijke VVD had er niet van geweten dat hun grote 
baas er was geweest maar ja het was het vrije avondje 
van Hans Dijkstal zonder ook maar één woord politiek. Hij 
vond het zelf zo leuk dat hij een paar jaar later nog eens 
is geweest.

Na Hans probeerden we andere gasten uit te nodigen wat 
in de loop der jaren uitgegroeid is tot een imposante lijst 
met daarop hele grote en bekende artiesten zoals Peter 
Beets, Fay Claassen, Tineke Postma, Sanna van Vliet, Mar-
zieh Reyhani (Dirindi), Tiny Little Bigband,  Mozes & Johnny 
Rosenberg, Frits Landesbergen, Maria Markesini, Michiel 
Borstlap maar ook de oprichter van Timeless Records Wim 
Wigt, iemand van ZYX en zelfs de Amerikaan Jacob Edgar 
van Putomayo die op dat moment toevallig in Nederland 
was. 

Daarnaast hadden ze ook eens een plaatselijke Jazz lief-
hebber in het programma. Dit was Willem Brouwer uit 
Linschoten. Bij de voorbesprekingen was Gerard bij hem 
thuis geweest en ontdekte dat Willem een gigantische 
jazz-discotheek had. Dus voldoende voor een avondje op 
RSM.
Ook het Montfoort Podium kreeg de mogelijkheid om te 
vertellen wat zij gingen doen op jazz gebied. Hiervoor 
kwam Hans Hoogbergen naar de studio.

Uiteraard proberen Gerard en Marcel het programma zo-
veel mogelijk bekendheid te geven. Daarom vinden ze 
het heel fijn dat het programma inmiddels ook bij Mid-
land FM op de woensdagavond uitgezonden wordt. Dit 
naast de live uitzending op de dinsdagavond en de her-
haling op de zondagavond, beiden  op RSM. (Alle tijden 
zijn van 21.00 - 23.00 u). Ze hebben af en toe een cd of 
kaartjes voor een concert in het Klooster weg te geven 
en vinden het jammer dat daar maar zo weinig op gerea-
geerd wordt. Ze hopen dat dit in de toekomst toch vaker 
zal gebeuren want wie reageert maakt echt kans op het 
winnen van de genoemde prijs. Zo komen ze er ook ach-
ter of er veel luisteraars zijn.

Wat ons betreft zegt Marcel, gaan we nog jaren door 
want we hebben er samen ontzettend veel plezier in. 

Al 19 jaar Jazztime!

Co
lo

fo
n:

Vormgeving:
MDH Uitgeverij
Informaticaweg 2
7007 CP Doetinchem
Tel.: (0314) 36 11 30
Fax: (0314) 36 00 15
info@mdh-uitgeverij.nl
www.mdh-uitgeverij.nl

Verspreiding:
All-Inn Verspreidingen BV
Tel: (0571 - 27 41 37)
www.verspreidingen.nl

Druk:
Dijkman Offset

timmer- en onderhoudswerk

Krekenburg 40
3717 MH Montfoort

Tel. 0348-474042
Fax 0348-471945

Email: B.vandam-timmerwerk@hetnet.nl

Ad van Rooijen
STERK IN ONDERHOUDSWERK

Burggraaf Zwederlaan 32
3417 AK Montfoort

Tel.: 0348 - 47 36 05
info@advanrooijen.nl

www.advanrooijen.nl

ERKEND SLOTENSPECIALIST

Boer Hans Activiteiten 
Mastwijkerdijk 7 
3417 BP Montfoort.  
Tel.: 0348 – 472548 
info@boerhans.nl 
www.boerhans.nl 

 

Voor familiedagen, vrijgezellenfeesten, 
vrienden- en/of bedrijfsuitjes,  
kinderpartijtjes of natuurlijk zomaar… 
Bij ons kunt u terecht voor: 

• Boerengolf  
• Boerenspelen  
• Midgetgolf  
• Binnenactiviteiten  

Lunch en/ of eetmogelijkheden in overleg. 
 
2e Paasdag gratis paaseieren zoeken voor 
kinderen van de basisschool. 
Informatie zie onze website! 
 

 

Donateur worden? 
Meld je aan op
info@radiostadmontfoort.nl



MJJ Administraties
Voor ZZP’er, MKB en particulier 
 
Voor al uw (salaris)administraties
en belastingaangiftes

Betrouwbaar, accuraat en goedkoop 
 
Str. Van Linschotenstr. 41
3461 ED  Linschoten
06 - 48 62 67 33
www.mjj-administraties.nl
info@mjj-administraties.nl

BAMONDE
KEUKENS & BADKAMERS

ALLES VOOR HUIS / TUIN / INTERIEUR

Bamonde feliciteert Radio Stad 
Montfoort met het 20 jarig jubileum.

Zand

Grind

Grond

Containerverhuur

Afvalverwerking

Recycling

B
C S

Voor bedrijf en particulier

Handelsweg 7, 3481 MJ  Harmelen  -  IJsselveld 1e, 3417 XH  Montfoort
Tel. 0348 - 44 18 33  -  info@bemmelcontainerservice.nl

WWW.BEMMELCONTAINERSERVICE.NL

vermey | uitvaartzorg

met Zorg en Aandacht...

T 0348 471962
www.vermeyuitvaartzorg.nl

Ambachtsheerelaan	  37-‐B
3481	  GJ	  	  Harmelen

Tel:	  0348-‐444519

www.vanbreukelengroen.nl

Ambachtsheerelaan	  37-‐B
3481	  GJ	  	  Harmelen

Tel:	  0348-‐444519

www.vanbreukelengroen.nlwww.vanbreukelengroen.nl

Ambachtsheerelaan 37-B
3481 GJ  Harmelen

Tel: 0348-444519

Specialist in
aanleg en
onderhoud
van tuinen.

L.J. Hol Bestrating

Stratenmakersbedrijf L.J. Hol Bestrating is een 
eenmanszaak en al  ruim 15 jaar werkzaam in 
Montfoort en omstreken.

Naast het handmatig kunnen leggen van een  
kwalitatief perfect stuk straatwerk, kan ik ook het 
onderhoud van uw tuin / project verzorgen…

Ook kunt U bij mij terecht voor;
•  Grond & rioolwerkzaamheden 
•  Aanleg van bedrijventerreinen

*  L.J. Hol  * Wilhelminastraat 34 *  3417 AH Montfoort 

* Tel. 06-53350084   *  Website:   www.ljhol-verhuur.nl

Allegorie Sociaal Grafisch Bureau
 

Inez van der Bijl

info@allegorie.nl
06-10601130

www.allegorie.nl

bedenkt - brengt in beeld - maakt inzichtelijk

(portret-) illustraties, posters & voorlichting
 

www.kern-randstad.nl

Kinderen spelen • ontdekken • groeien bij 
Kern Kinderopvang Randstad!

Bent u op zoek naar opvang voor uw kind? Uw kind is bij ons van harte welkom!

Wij hebben locaties in Linschoten en Montfoort.
Inclusief luiers, voeding, activiteiten en spelmaterialen. U kunt uw kind gratis inschrijven. 

• leuke themaweken• gevarieerde activiteiten

• coole activiteiten• sporten op sportvelden• verrassende vakantieweken

Het café met sfeer en gezelligheid, 
voor een biljartje, kaartje of potje darts.

Café de PLAATS

J.W. Kolfschoten.
Plaats 2, 3417 EC MONTFOORT

Tel. 0348 471281
www.cafedeplaats.nl
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De maand december staat in het teken van de feestdagen, familie en nostal-
gie, ook qua muziek. Sinds de Top 2000 zijn intrede heeft gedaan, herbeleeft 
iedereen een bepaald jeugdmoment bij het horen van dat ene liedje. Voor 
jongeren is dat makkelijk. Het is niet alleen kort geleden, maar met de huidige 
technologie weten zij liedjes feilloos te vinden via Internet. Bovendien wordt 
de nieuwe muziek helemaal grijs gedraaid op de radio.

Van eenmalig tussendoortje 
naar traditionele jaaropener
De top 160 van de jaren ‘60 Maandag:

06:00 Nonstop muziek   Allround muziek met elk uur nieuws  
08:00 Ochtendgloren   Nonstop muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.  
11:00 Op de hollandse toer  Nonstop muziek , 100% van Nederlandse bodem.  
14:00 Middag mix   Nonstop muziek vanaf de jaren ‘90 tot nu.  
18:00 Goud van Oud    Een mix van muziek van toen en nu  
20:00 Bluestijd    De beste blues muziek op RSM  
21:00 Nonstop blues    Nonstop blues muziek  
22:00 Spotlight     Rock, rock, rock en... rock - (herhaling)  
00:00 Nachtprogramma    Nonstop muziek met elk uur nieuws  

Dinsdag:
06:00 Nonstop muziek    Allround muziek met elk uur nieuws  
08:00 Ochtendgloren    Nonstop muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.  
11:00 Op de hollandse toer  Nonstop muziek , 100% van Nederlandse bodem.  
14:00 Middag mix   Nonstop muziek vanaf de jaren ‘90 tot nu.  
18:00 Bluestijd    Bluestijd - de beste blues muziek op RSM - (herhaling)  
19:00 Spotlight    Rock, rock, rock en... rock  
21:00 JazzTime     Jazz uit alle hoeken van de wereld en Nederland  
23:00 Nonstop jazz   Nonstop jazz uit alle hoeken van de wereld en Nederland  
00:00 Nachtprogramma    Nonstop muziek met elk uur nieuws  

Woensdag:
06:00 Nonstop muziek  Allround muziek met elk uur nieuws  
08:00 Ochtendgloren   Nonstop muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.  
11:00 Op de hollandse toer  Nonstop muziek , 100% van Nederlandse bodem.  
14:00 Middag mix   Nonstop muziek vanaf de jaren ‘90 tot nu.  
18:00 Pop is top    Pop muziek door de jaren heen  
20:00 Nonstop Dance   Nonstop Dance met elk uur nieuws  
21:00 Full Throttle   Oldschool en early rave - (herhaling)  
23:00 Nonstop Dance    Nonstop Dance met elk uur nieuws  
00:00 Nachtprogramma    Nonstop muziek met elk uur nieuws  

Donderdag:
06:00 Nonstop muziek   Allround muziek met elk uur nieuws  
08:00 Ochtendgloren   Nonstop muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.  
11:00 Op de hollandse toer  Nonstop muziek , 100% van Nederlandse bodem.  
14:00 Middag mix   Nonstop muziek vanaf de jaren ‘90 tot nu.  
18:00 Postbus 190   Nederlandstalige verzoekplaten programma - (herhaling)  
20:00 Hollands op z’n best  Nederlandstalige caféplaten  
22:00 Immer wieder volksmusik Duitstalige muziek met Richard Pronk - (herhaling)  
00:00 Nachtprogramma  Nonstop muziek met elk uur nieuws  

Vrijdag:
06:00 Nonstop muziek   Allround muziek met elk uur nieuws  
08:00 Ochtendgloren   Nonstop muziek uit de jaren ‘60, ‘70 en ‘80.  
11:00 Op de hollandse toer  Nonstop muziek , 100% van Nederlandse bodem.  
14:00 Middag mix   Nonstop muziek vanaf de jaren ‘90 tot nu.  
18:00 Nonstop Dance    Nonstop Dance met elk uur nieuws  
20:00 Dance Desire   Tech-trance, hardtrance, hardstyle en jumpstyle  
21:00 Full Throttle   Oldschool en early rave  
23:00 Ultimate Dancenight Trance & hardstyle  
01:00 De dansnacht   Nonstop dance muziek met elk uur nieuws  
03:00 Nachtprogramma   Nonstop muziek met elk uur nieuws  

Zaterdag:
06:00 Nonstop muziek   Allround muziek met elk uur nieuws  
09:00 Stadspraet   Het informatieve programma met koffienieuwtjes  
11:00 Aktueel info lokaal  Elke week een nieuw interview, met een nieuwe gast  
12:00 Weekendblik    Actualiteit, informatie en uitgaanstips 
14:00 Sport    In samenwerking met Radio 9, sport uit de regio  
18:00 Postbus 190 / Radiobingo  Om de week. Nederlandstalig verzoekplaten programma 
    / Radiobingo  
20:00 Hollands op z’n best   Nederlandstalige caféplaten - (herhaling)  
22:00 Country Express    De lekkerste en gezelligste countryplaten - (herhaling)  
00:00 Nachtprogramma   Nonstop muziek met elk uur nieuws  

Zondag:
06:00 Nonstop muziek    Allround muziek met elk uur nieuws  
08:00 Stadspraet   Het informatieve programma met koffienieuwtjes  (herhaling)  
10:00 Zondagmorgenkoorts  Als je een ochtendhumeur hebt: niet naar luisteren!  
12:00 Country Express   De lekkerste en gezelligste countryplaten  
14:00 Immer wieder volksmusik  Duitstalige muziek 
16:00 Weekendblik   Actualiteit, informatie en uitgaanstips (herhaling)  
18:00 Aktueel info lokaal  Elke week een nieuw interview (herhaling)  
19:00 Zondagmorgenkoorts Als je een ochtendhumeur hebt, niet naar luisteren (herhaling)  
21:00 JazzTime    Jazz uit alle hoeken van de wereld en Nederland - (herhaling)  
23:00 Nonstop jazz    Nonstop jazz uit alle hoeken van de wereld en Nederland  
00:00 Nachtprogramma    Nonstop muziek met elk uur nieuws  

Het was het jaar 2005, dat ik zat te 
denken aan hoe ouderen muziek uit 
hun jeugd terugluisteren. Dat blijkt over 
het algemeen via de radio te zijn, waar 
sommige stations de jaren ’60 en ’70 
nog wel levend houden, maar wel af-
gewisseld met nieuwe muziek. Dat 
stoorde me ook aan de Top 2000. Zit 
je net naar een prachtig nummer van 
Van Morrison te luisteren, komt gelijk 
The Black Eyed Peas erachteraan! Weg 
momentje……nee, dat kan anders. De 
muziek is over de verschillende decen-
nia zo veranderd dat we dat ook anders 
kunnen indelen. Hoe zouden mensen 
het vinden als we voor 1 dag helemaal 
terug gaan naar de jaren ’60 en niet de 
beste muziek aller tijden, maar alleen 
de beste muziek uit de jaren ’60 draai-
en? Dat zijn nostalgisch en kwalitatief 
gezien de beste jaren, vond ik zelf. 

Eind 2005 zat ik zelf net een jaar bij de 
radio, dus richtte ik mij brutaalweg tot 
het Bestuur met de vraag of ik een hele 
dag radiozendtijd mocht krijgen. Het 
liefst de eerste zaterdag van het jaar, 
omdat dan de Kerstvakantie nog niet op 
zijn eind is, iedereen nog in de winterse 
sferen is en deze dag het minst kwaad 
kon voor de normale programmering. Ik 
moest daar nog wel even een lijstje bij 
bedenken, dat doet het immers altijd 
goed. Het werd de Top 160 van de jaren 
’60, gewoon omdat het lekker bekt.

Het bestuur gaf (tot mijn verbazing) ak-
koord en liet me aan de slag gaan. Het 
probleem was alleen dat het al te laat 
was om nog stemmen binnen te halen 
bij de luisteraars van Radio Stad Mont-
foort. Dus moest ik mijn eigen kennis 
van de muziek aanspreken en de popu-
lariteit van bepaalde liedjes inschatten. 
Met een beetje ‘natte-vinger-werk’ en 
een beetje vergelijken met andere lijst-
jes, kwam het voor elkaar. De lijst was 
af en kon in elf uur gedraaid worden. 
Dat betekende om 7:00 uur beginnen, 
zodat de avondprogrammering niet 
in de war zou lopen. Ik kreeg al bijna 
spijt…

Maar toen was daar de eerste zaterdag 
van 2006. Zonder enige verwachting 
begon ik met de uitzending. 

Wie zat hier eigenlijk op te wachten, 
de luisteraars of vooral ikzelf? En was 
ik geen belangrijke liedjes vergeten? 
De twijfel sloeg die ochtend toe. Naar 
nu blijkt onterecht. De enthousiaste 
telefoontjes en ondersteunende mails 
van luisteraars sijpelden binnen. Het 
ontroerde me letterlijk gedurende de 
uitzending. Een gevoelige snaar bij me-
nig muziekliefhebber en/of oudere was 
geraakt. 

De volgorde van de lijst was en is van 
ondergeschikt belang gebleken in de 
loop der jaren. Mensen vinden het leuk 
om te stemmen en te kijken waar hun 
favorieten staan in de lijst, maar het 
gaat vooral om het bijna non-stop ho-
ren van al die muziek uit die tijd. Tijdens 
de uitzending van dit jaar verwoordde 
ik een luisteraar die zei: “Het begint ’s 
ochtends als achtergrondmuziek bij het 
ontbijt, maar je blijft erin hangen en de 
volumeknop gaat telkens harder.”En zo 
is het.

Inmiddels hebben we er 8 edities op-
zitten en is de uitzending uitgegroeid 
tot een vaste waarde van de omroep. 
Luisteraars kijken er naar uit en stem-
men doen we inmiddels met zijn allen. 
Voor de versie van dit jaar, werd zelfs 
een heuse Aftrapdag georganiseerd. Op 
zondag 18 november 2012 zonden we 
vanuit Het Kasteel uit met als publieks-
trekker Stage Fright. Het werd een groot 
succes. Niet alleen was het erg druk, 
ook werd er direct volop gestemd. 

Voor het eerst stond ik die dag oog in 
oog met een groot deel van de luis-
teraars van de Top 160. Die dag heeft 
me ervan overtuigt voorlopig door te 
gaan met deze jaarlijkse uitzending. 
En tuurlijk, misschien moeten we ooit 
switchen naar de jaren ’70, maar zolang 
ik zie dat de muziek van The Rolling Sto-
nes, Elvis Presley, Bee Gees, Boudewijn 
de Groot, Beatles, Animals, Willeke Al-
berti, Hollies en Dusty Springfield nog 
in de harten van de Montfoorters (en 
omwonenden) zit, houden wij het nog 
even bij de jaren ’60. 

Radio Programmering 



(0348) 559 559

www.rabobank.nl/utrechtsewaarden

Rabobank. Een bank met ideeën.

Muziek brengt mensen bij elkaar!

Rabobank Utrechtse Waarden
feliciteert Radio Stad Montfoort met
haar jubileum!
De Rabobank is een bank met ideeën. Niet alleen over geld en bankzaken, maar bijvoorbeeld ook over cultuur.

Muziek brengt mensen bij elkaar en daarom is de Rabobank sponsor van Radio Stad Montfoort. 
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