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Sins een paar maanden kunt u op za-
terdagavond tussen 20:00 en 21:00 
uur luisteren naar de Oranje Top 30. De 
Oranje top 30, de grootste Nederlands-
talige hits op een rij, samengesteld aan 
de hand van gegevens van het bedrijf 
GfK Retail and Technology Benelux. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van actuele 
verkoopcijfers, downloads en streams van 
het Nederlandstalige lied. De ‘Oranje Top 
30’ is de enige Nederlandse hitparade die 
nog landelijk op televisie 
en radio wordt uitgezon-
den. Voor de actuele lijst 
kijk op www.oranjetop30.nl

MUSIC POWER MET MICHEL EN DAVE

Music Power is de nieuwe naam van het 
voormalige programma “Pop is Top“. 
Music Power is in principe hetzelfde pro-
gramma als “Pop is Top”, want dezelfde 
items als toen worden gebruikt in deze 
show. 

De show wordt gepresenteerd door Michel 
van Breukelen en Dave Bode en is elke 
woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 
te beluisteren. Het programma heeft een 
brede muziekstyle en is hiermee te onder-
scheiden van de andere programma’s op 
RSM. Music Power werkt met thema’s en 
dit houdt in dat we elke week een andere 
vorm van muziek draaien. Het hoofdgenre 
is popmuziek en dit kan dus uiteenlopen 
van nederpop tot popmuziek uit de jaren 
’60 tot de popmuziek uit de actuele hitlijs-
ten. De muziek wordt aan elkaar gepraat 
door Michel en Dave met veel plezier. De 
sfeer in de studio op woensdagavond is 
dan ook in uw huiskamer te proeven. In 
de uitzending hebben we ook regelmatig 
interviews. Dit kan zijn van bekende Mont-
foorters tot BN’ers. Ik zou zeggen, luister 
ook gezellig mee! Elke woensdagavond 
tussen 18.00 en 20.00 op Radio Stad Mont-
foort met Michel en Dave!

Mijn opa werkte bij  radio- en televisiewin-
kel Verhoef in Schoonhoven. Mede door 
hem kreeg ik interesse in geluidsappara-
tuur, het afspelen van muziek etc. Begin 
jaren ‘80  draaide ik op een verjaardags-
feestje. Met het cassettedekje en een pla-
tenspeler van een vriend op een strijkplank 
van zijn ouders, met wat knipperende lam-
pen. Ik vond dat helemaal geweldig en we 
gingen samen naar allerlei geluids-  en 
lichtapparatuurwinkels in Gouda en Rotter-
dam. Later hebben we ook nog een drive-
in disco opgezet voor kleine feestjes op 
scholen. In 1982 kwam ik in aanraking met 
de Schoonhovense piratenzender Radio 
DolFlaZee, met NL talige muziek, country 
en rock. Mijn vriend Richard en ik draaiden 
disco en popmuziek en langzamerhand 
werden wij steeds enthousiaster. We raap-
ten onze spulletjes bij elkaar en hadden om 
het half jaar wisselend de studio bij onze 
ouders thuis. Stiekem ook nog met een 5 
Watt Stentor gespeeld, die de hele buurt 
plat legde, maar we waren in de lucht!  
Een paar jaar later kwam ik in contact met 
de toenmalige Radio Zilverstad en zonden 
we met 5 Watt stereo in Schoonhoven uit. 
Samen met mijn vriend ondersteunde ik 
Radio Atlanta, een destijds zeer populair 
radiostation dat in een straal van 15 KM 
tot later zelfs 40 KM rondom Schoonho-

ven in full stereo te horen was. Later heb 
ik mijn radio-activiteiten vervolgd bij Radio 
Eldorado. In de tussentijd werd het steeds 
lastiger voor de piraten in Nederland en 
kwamen steeds meer lokale omroepen. Ik 
besloot bij Radio Centraal uit Bergambacht 
te starten en later ging ik het woensdag-
avondteam van Radio Vlistam versterken. 
Maar toch had ik altijd de ambitie om zelf 
wat te beginnen. Samen met twee vrien-
den ben ik in 1991 een lokale omroep in 
Schoonhoven begonnen.Een paar jaar later 
ben ik naar IJsselstein verhuisd en werd 
het contact met Radio Zilverstad helaas 
minder, maar ik miste de radio heel erg. 
Vervolgens kwam ik in contact met Radio 
9 uit Lopik.Tegenwoordig is mijn program-
ma The Unlimited Music World op diverse 
omroepen te beluisteren zoals Radio Stad 
Montfoort, Radio Vrolek, www.onairradio.
nl, www.profm.nl en binnenkort ook Radio 
Zilverstad. Deze programma’s maak ik van-
uit mijn privé studio in Schoonhoven die 
boordevol staat met professionele broad-
cast-apparatuur. Mijn programma The Un-
limited Music World is voor jong en oud. Ik 
draai lekkere dancemuziek vanaf de jaren 
‘70 tot heden, gepresenteerd en in de mix. 
The Unlimited Music World is elke woens-
dagavond te beluisteren tussen 20.00 en 
21.00 uur op Radio Stad Montfoort.

Nieuwe programma’s

The Unlimited Music World 
Mijn naam is Peter van der Ree, 47 jaar uit Schoonhoven. Sinds kort ben ik actief als 
DJ op de woensdagavond bij Radio Stad Montfoort. Inmiddels heb ik al meer dan 30 
jaar radio/DJ ervaring. Het begon allemaal toen kleine Peter door z’n opa en vader 
voor muziek en geluidsapparatuur enthousiast werd gemaakt. Op jonge leeftijd 
kreeg ik een compact bandrecordertje en wist ik precies alle nummertjes zonder 
teller of wat dan ook op de banden te vinden. 

20 jaar

Radio Stad Montfoort is op zoek naar 
redactieleden, die hun steentje willen 
bijdragen door het schrijven van berich-
ten voor RSM Tekst-TV en onze website. 
U kunt dit vanuit huis met uw eigen 
computer en internetverbinding doen.
We zoeken iemand die journalistiek on-
derlegd  is - of daar interesse voor heeft. 
U reageert alert op actualiteiten in de 
gemeente Montfoort door ter plekke in-
formatie te verzamelen en foto’s te ma-
ken. Reportages maken van bijzondere 
zaken zoals ; Jaarmarkt, optredens, eve-
nementen enz.

Als u de Nederlandse taal goed beheerst 
en u wilt vrijwillig aan de slag binnen 
het team van Radio Stad Montfoort, 
neemt u dan contact op via info@radio-
stadmontfoort.nl.

Bouwbedrijf Ad Spruit;
Uw partner bij de verbouwing 

van uw woning en bedrijfspand

Aardvletterweg 5 - Montfoort - T. 0348-470505 
E. info@bouwbedrijfadspruit.nl - W. bouwbedrijfadspruit.nl 

nieuwbouw - verbouw - aanbouw - serre’s
kunststof kozijnen - dakkapellen - dakopbouw



• geen herstelperiode
• geen littekens
• geen operatie
• geen injecties
• mooi resultaat
• veilig en blijvend

Liposuctie en facelift
zonder operatie

Voorgoed van uw vetrolletjes af!
De eerste non-invasieve kliniek in Nederland 
richt zich al 6 jaar met succes op cosmetische 
behandelingen zonder operatieve ingrepen, 
narcose, littekens en herstelperiode.

Voel je weer lekker in je vel!  
Bel voor een vrijblijvende 
afspraak 0348-409199 
of kijk op 
www. nessebodylineclinic.nl

Pompmolenlaan 19a
3447 GK  Woerden

0348-409199
info@ nessebodylineclinic.nl
www. nessebodylineclinic.nlVEILIG • BLIJVEND • VERJONGEND

FACELIFT

VANAF

€ 370

OOK 
VOOR 

MANNEN

NIEUW

CRYO

VANAF

€ 750

Autobedrijf Wooldrik 
van Miltenburg
Tasveld 3
3417 XS Montfoort
T:  0348-474899
F:  0348-473154
info@wooldrikvanmiltenburg.nl

Autobedrijf Wooldrik 
van Miltenburg

NIEUW:
Rijschool Corrien

Gecertificeerd in het 
begeleiden van leerlingen 

met faalangst en/of 
autisme

Voor meer 
informatie / afspraak 
bel Rijschool Corrien: 

06-24390007

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 
08:30 tot 18:00 
(na 18:00 op afspraak)
Zaterdag:  
09:00 tot 17:00
Zondag: 
Gesloten / Op afspraak 

www.wooldrikvanmiltenburg.nl

GRATIS ADVIES

OOGLIDCORRECTIE

HUIDVERBETERING

RIMPELBEHANDELING

WWW.KLINIEKLAURIUM.NL
LAAN VAN OVERVLIET 7   LINSCHOTEN
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Secretaris Versteeglaan 52 3451 XK Vleuten
E.: info@nrgk.nl  M.: 06-50201274  T.: 030-7855761

WWW.NRGK.NL

Secretaris Versteeglaan 52 3451 XK Vleuten

TEL. 0348-475495

STRAAT - GROND - SLOOP - RIOLERING - ONTSTOPPEN

waar uw
 dromen 

werkelij
kheid w

orden

www.badkamerswoerden.nl

Badkamers Woerden
Edisonweg 13

3442 AC Woerden
Tel.: 0348-408395badkamerswoerden

Ik had liever een eigen programma. Doordat ik veel van de 
Duitse schlagers en volksmuziek houd , heb ik gevraagd of 
het mogelijk was om een Duitstalig programma te maken. 
Dat was later oké en zo kwamen we ook op de zondag-
middag uit.  De eerste uitzending was op 5 oktober 2008. 
In de twee uur durende uitzending was er  natuurlijk veel 
aandacht voor de Duitse Schlagers en Volksmuziek. Vanaf 
de eerste uitzending kwam ook elke week een artiest van 
de week aan bod, waarin er wat verteld wordt over de ar-
tiest en er drie platen van die artiest gedraaid worden. In 
het begin liet ik  ook elk uur een plaat van een blaaskapel 
horen. Doordat er niet zoveel van dat soort platen in mijn 
assortiment zitten is dit later komen te vervallen. In 2009 
ben ik ook begonnen met elke maand een bepaald thema 
te kiezen en daar een uitzending aan te wijden. Deze uit-
zending is altijd op de 1e  zondag van de maand.  Een 
thema kan zijn bijv. een artiest, platen met een bepaald 
woord in de titel.  Ik heb de afgelopen periode al veel con-
certen bezocht en daar, waar mogelijk was, vele  opnames 
gemaakt Tijdens die concerten heb ik diverse interviews 
afgenomen die ik ook in de uitzendingen heb laten ho-
ren. Interviews die ik heb afgenomen zijn o.a. met Ge-
schwisster Hoffmann, Markus Wolfahrt, Dennie Christian, 
Die Feldberger, Frau Weber, Die Bergkameraden. Ook heb 
ik een keer opnames gemaakt bij het Oktoberfestival van 
Ons Genoegen, waar later een thema uitzending aan ge-
wijd is. Diverse malen bezocht ook een live gast de studio. 
Eén maal  waren er een paar van de groep Midland Steier 
in de uitzending , die toen iets vertelden over de groep en 
zelfs een stukje speelden. De leukste uitzending met inter-

views in de studio was die met Wijbrand van der Sande van” 
Spiel mir einer “en zanger Michel Wolsink.  In de uitzending 
met Wijbrand van der Sande werd er veel gepraat over zijn 
bedrijf. In de uitzending met Michel Wolsink introduceerde ik 
zijn eerste Duitstalige CD. Ook hebben we een paar telefoni-
sche interviews gehad.  In 2013 ben ik ook begonnen met de 
CD van de maand. Elke maand neem ik een CD, waarvan ik 
dan door de maand heen alle nummers van die CD ga draai-
en gedurende de uitzending. Nieuwe CD’s van Francine Jordi, 
Michel Wolsink en Jan Smit zijn al eens CD van de maand 
geweest. In oktober zal de 250e uitzending een feit zijn!!!!  

Ook elke week wordt de agenda samengesteld met uit-
gaanstips en busreizen m.b.t de volksmuziek en schlager. 
Voor iedereen, die denkt dat de duitse schlager/volksmu-
ziek vreemde muziek is, moet gewoon maar eens een keer 
luisteren naar Immer Wieder Volksmusik op zondag tussen 
14.00 en 16.00. Dan zul je horen dat het toch wel meevalt. 
De naam Immer Wieder Volksmusik is ontstaan uit het pro-
gramma Immer Wieder Sonntags, wat in de zomermaanden 
elke zondag tussen 10.00 en 11.30 op de ARD wordt uitge-
zonden. Een schlager is een in principe Duitstalig lied en één 
van de populairste vormen van Duitse volkszangkunst. Het 
woord betekent letterlijk successtuk en is in feite een verta-
ling of equivalent van het Engelse hit. Het valt in de breedste 
zin te definiëren als Duitstalige pop-muziek, met grote ver-
schillen tussen de enkele liederen en zangers.  Voor meer 
informatie over het programma kunt u terecht op 
www.immerwiedervolksmusik.nl 
Richard Pronk

Toen kwamen Edwin Tollenaar en Dick ten Hoonte bij ons 
op de Viergemeente om een schaftkeet neer te zetten die 
als studio moest gaan fungeren. De schaftkeet kwam vlak 
bij mijn huis te staan en na enige tijd ben ik eens gaan 
kijken hoe het ging en ben hun gaan helpen met het op-
bouwen van de keet. Vanaf die tijd ben ik altijd aan Radio 
Stad Montfoort verbonden gebleven. Een jaar later opende 
Radio Stad Montfoort “studio zwembad” dit was de stu-
dio in het oude snoepwinkeltje van het Knopenbad. Daar 
ben ik met veel plezier Goud van Oud gaan presenteren. 
3 jaar later kwam Adri van Rooyen om de hoek kijken en 
is hij voor mij een muziekformat gaan samenstellen. En 
nog weer later is hij aangeschoven aan de microfoon.  Na 
enkele jaren is radio Stad Montfoort weer verhuisd, name-
lijk naar onze huidige lokatie aan de Waardsedijk Oost. Na 
verloop van tijd kwam ook Jos Sangers om de hoek  kijken 
en vond het super om ook een bijdrage te leveren aan 
Goud van Oud. Vanaf dat moment bestaat het team van 

Goud van Oud dus uit deze 3 personen. We zijn er iedere 
week erg druk mee om de leukste oude muziek voor u 
op te zoeken. Luister dus iedere week gezellig mee naar 
Goud van Oud

       

Immer Wieder Volksmusik 
 

Het programma Immer Wieder Volksmusik is begon-
nen in oktober 2008. De presentatie is in handen van 
Richard Pronk. Vóór oktober 2008 zat ik bij RTV 9 uit 
Lopik/IJsselstein. Door een langdurige ziekte en geen 
affiniteit meer met die zender stapte ik in september 
2008 naar Radio Stad Montfoort om daar te vragen of 
er nog ruimte was voor nieuwe medewerkers. Dat was 
toen zo. In eerste instantie wilden ze mij als technicus 
bij het ouderenprogramma plaatsen. 

Goud van Oud
Hallo, mijn naam is Bart Vlooswijk. Hoe ben ik bij Radio Stad Montfoort terecht gekomen? Ik kwam met Radio 
Stad Montfoort in contact toen het omroepstation zonder lokatie zat,  omdat ze hun studio in de Hoogstraat hals 
over kop moesten verlaten door een faillissement van de verhuurder.

Bliksem 
luidruchtige etherdrone 
boven Montfoort
 Een snikhete dag was het en de apparatuur onder 
het platte dak van de studio deed er nog een schep-
je bovenop. Dat de deur maximaal openstond hielp 
niets. Er was geen luchtstroom, anders dan mis-
schien nog een licht briesje, afkomstig van de bas. 



Locatie Montfoort
Om ‘t Wedde 7A, 3417 HH Montfoort 

 Tel: 0348 - 47 26 97
 Fax: 0348 - 56 24 06 

E-mail: info@dkmo.nl www.dkmo.nl

Behandeling volgens afspraak
informatie en afhalen medicijnen:
ma, di, do  :  08.30 - 17.00 uur
wo, vr :  08.30 - 13.00 uur

Speciale interesse: 
• Dermatologie
• Echografie
• Fysiotherapie
• Interne ziekten

S.P. Heemskerk     
D.C. de Jong     
C.E. de Jong-Tabernal

Heeswijk 55

 3417 GP Montfoort

Tel: 0031 - (0)348-471665

GSM: 0031 - (0)6-50217868

TUINAANLEG
SCHUTTINGEN
BESCHOEIINGEN
SIERBESTRATING






Het Reumafonds 
zoekt collectanten

Help reuma 
de wereld uit

www.reumafonds.nl

Machinist Hydraulische graafmachine
Grondwerker 

Ook voor uw: 
(sier)(her)bestratingen 
Ophogen van uw tuin 
Hardhouten vlonders 

Plaatsen van schuttingen

Adres: Wimspeelmanstraat 12
     3417 ET  MONTFOORT
 prive  Telnr: 0348-469281 

Mob: 06-52055815 

Makelaardij | Verzekeringen | Financieel Advies | RegioBank

www.jacobibv.nl  |  Hoogstraat 58, 3417 HD Montfoort  |  0348 471939

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

www.fixet.nlHET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

FIxET MONTFOOrT
Tasveld 30 
3417 XS Montfoort 
Tel. (0348) 47 19 09

 

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.

Nog een leuke activiteit in het najaar?
Knip deze advertentie uit en u krijgt 25% 
korting op één van de buitenactiviteiten.
(geldig tot 1 december 2013)

%

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

www.vakkennis.info Ons terras is dagelijks geopend vanaf  10.00 uur

 

 

 

Oude Ambachten en Gereedschappen Vergeer 
Kom langs en ontdek hoe men vroeger werkte. 

Hoenkoopse Buurtweg 25 - 3421GA Oudewater 
www.oudeambachtenengereedschappenvergeer.nl 

 

 

 

Oude Ambachten en Gereedschappen Vergeer 
Kom langs en ontdek hoe men vroeger werkte. 

Hoenkoopse Buurtweg 25 - 3421GA Oudewater 
www.oudeambachtenengereedschappenvergeer.nl 

 

 

 

Oude Ambachten en Gereedschappen Vergeer 
Kom langs en ontdek hoe men vroeger werkte. 

Hoenkoopse Buurtweg 25 - 3421GA Oudewater 
www.oudeambachtenengereedschappenvergeer.nl 
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Ad Vergeer en Ries de Mooy op zon-
dag  met “De Zondagmorgenkoorts”

Het was mei in het jaar 2002, toen ik op een brui-
loft zat, waar ik aan de praat raakte met Radio Stad 
Montfoort-coryfee Bart Vlooswijk. Hij haalde mij over 
om eens te komen kijken in de studio van Radio Stad 
Montfoort, toen nog gevestigd in ons mooie Knopen-
bad. De week erop maakte ik op zondagmorgen mijn 
eerste uitzending. Een naam moest bedacht worden 
en aangezien ik in mijn uitgaans jaren geregeld de 
muziek uit Saturday Night Fever hoorde was de Zon-
dagmorgenkoorts geboren. 

Eén ding was zeker, Montfoort moest centraal staan in de 
uitzending. In de begin jaren schoof één keer per maand 
Sjaak van Breukelen aan om bekende Montfoorters in de 
maling te nemen. Jan van der Stoep, Leendert Scheel, Ben 
Brand, Marcel Peeters, Jos Kolfschoten en vele andere zijn 
toen aardig in de maling genomen. Ook ben ik toen be-
gonnen met de toenmalige opper- badmeester Henny v/d 
Kamp om het laatste nieuws en de aantallen bezoekers 
van ons Knopenbad bij te houden, wat nu nog steeds een 
item is met René Peters. Nostalgie is ook de moeilijke 
“woordenlogie” van de gemeente Montfoort, die werd uit 
gelegd door Harry Vlaanderen en later is de roddelrubriek 
“niets blijft privé” bij Desirée nog een hot item geworden. 
Michel van Breukelen is er nog bij gekomen als presenta-
tor en die heeft nu op dit moment nog een programma op 
de woensdagavond, samen met Dave Bode. De zondag-
morgen koorts van nu doe ik samen met Ries de Mooy de 
bekende dj die Montfoort en IJsselstein vroeger op zijn kop 
zette met zijn discotheek.  Afsluitend;  wilt u de zondag 
vrolijk beginnen luister dan zeker naar de “Zondagmor-
genkoorts” van 10 tot 12 uur op Radio Stad Montfoort
Ad Vergeer

  



Robert van der Stoep
Zonwering & Montage

U W  S P E C I A L I S T  I N
B U I T E N ZO N W E R I N G  &  R A A M D E CO R AT I E

info@stoepzonwering.nl - www.stoepzonwering.nl
T: 0348 469355 - M: 06 53273821

MONTFOORT
TEL: 0348-474847

www.hendriksbestratingen.nl

www.adfys-montfoort .n l

de andere aanpak

ADFYS Paramedisch Centrum
(HKZ-ISO gecertificeerd)
Fysiotherapie
Manuele therapie
Oedeem Lymphe therapie
(sport) revalidatie
Ergotherapie
Pilates
Echografie
Ontspanning
Physio Sport

 Hofplein 12 – 3417 JN Montfoort
0348 – 476840
Ook ‘s avonds en in het weekend.

Vloerverwarming

infrezen in uw

bestaande 

vloer !

VLOERVERWARMING & VLOERKOELING

RSM 130x70 ThermagasEspace.indd   1 16-9-2013   12:15:02

Hoogstraat 27  3417HA  Montfoort   0348-471280

Nieuw: 

Sleutel service!

De beste oplossing voor een 
mooie en gezonde wereld?

�

Maak het verschil 

met een jubileumgift 

natuurenmilieu.nl/40jaar

Albert Heijn Boslaan 40 3417 AB Montfoort

www.ahmontfoort.nl

De Beste 
Kwaliteit

Gratis, veilig en droog 
parkeren in onze ruime 

parkeergarage.   

Gewoon bij 
Albert Heijn

| |

Kom naar 
GroenWest 
voor huur én koop!

Bierbrouwersweg 10, Woerden

T (088) 012 91 00
I www.groenwest.nl
E info@groenwest.nl

Thuis in ‘t Groene Hart?

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. En bieden het hele jaar opvang.
Onze tarieven zijn inclusief luiers, voeding, activiteiten en spelmaterialen.

U kunt uw kind gratis inschrijven.

• leuke themaweken• gevarieerde activiteiten

• coole activiteiten• sporten op sportvelden• verrassende vakantieweken
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Gaat u scheiden?
Schakel de hulp in van Divorzio

In Nederland belanden zo’n 32.000 huwelijken in 
een scheiding. Bijna 20% was korter getrouwd 
dan 5 jaar. 

Als de liefde over is, rest er vaak niets anders dan 
te scheiden. Divorzio is een jong bedrijf met veel 
ervaring op het gebied van 
(echt)scheidingsbegeleiding. 

Divorzio helpt u! 
Deskundig, zorgvuldig en betrokken.

Kaukasusstraat 10 3446 DJ Woerden Tel. 0348 - 74 16 79 info@divorzio.nl www.divorzio.nl

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. Heb je dus cartridges over en wist je toch al niet wat je ermee wilde doen? Wij ontvangen ze graag. 
U kunt ze tijdens live-uitzendingen in de studio komen brengen, maar we komen ze ook graag halen. Kijk voor meer info op onze website www.radiostadmontfoort.nl.

Kijken naar Radio Stad Montfoort
Sinds 2007 kunt u het nieuws van Montfoort niet alleen horen op uw lokale zen-
der, maar ook volgen via RSM Tekst-TV en website. De redactie van RSM Tekst-TV 
en website heeft een sterke redactie, die, net als alle andere medewerkers van 
RSM, uit vrijwilligers bestaat. Toch lukt het niet altijd om overal verslag van te 
doen. Maar gelukkig komen er veel persberichten binnen van o.a. de sportver-
enigingen, de scholen, en particulieren, 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 2 tot 4 dagen staan, afhankelijk van het nieuws-
aanbod. 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, daar kun-
nen we slechts naar gissen. Maar de website wordt  wel wereldwijd bekeken. Er zijn 
bezoekers uit de hele wereld: o.a. Denemarken, Italië enz. Voor de redactie is het vaak 

Het voormalige Radio Truckrun team, waartoe ook Radio Stad Montfoort behoort, 
had in maart van dit jaar het plan opgepakt om verslag te doen van het gigantisch 
mooie  Huzes- evenement. We waren natuurlijk wel wat gewend maar, dit was toch 
wel wat groter als de voormalige Truckrun! Vooraf is er een ploegenpresentatie ge-
houden om iedereen maar te laten wennen aan Radio D’Huzes. Alle ploegen uit de 
streek waren aangeschreven om acte de présence te geven. De opkomst was heel 
mooi, dus een prachtig begin.

Verslaggevers zijn afgereisd naar Frankrijk; 
Koos de Groot van Radio Midland, Nico Dul-
laard van Radio Centraal en Egbert van der 
Veen ,die met alle radiostations was ver-
bonden. Dit was het team, wat de presen-
tatie ging verzorgen van het hele gebeuren 
in Frankrijk.  Koos boven op de berg en Nico 
en Egbert aan de voet. Ook het thuisfront 
had het nodige te doen, omdat wij een cen-
trale studio wilden hebben om alles vanuit 
1 locatie te kunnen uitzenden. Dat is uitein-
delijk de studio van Vlistam geworden. Van 
daaruit hebben we 2x 24 uur uitgezonden. 
Radio D’Huzes begon op woensdagmorgen 
om 8 uur met de uitzending, Koos en Nico 
waren de mensen voor de interviews en 
commentaren en Egbert probeerde hoofd-
zakelijk om mensen voor de microfoon te 
krijgen. Later heeft hij ook heel veel foto’s 
naar het thuisfront gestuurd om iedereen 
mee te laten genieten van wat zij zagen. 
Koos had boven meer dan genoeg “praat-
voer”, omdat op de momenten, dat de ren-
ners boven kwamen, zij heel graag even bij 
Koos een praatje wilden maken. Zo konden 
ze even uitblazen voordat ze weer aan de 
afdaling begonnen. Wat er die morgen voor 
onze ogen af heeft gespeeld was werke-
lijk onbeschrijfelijk!! , aldus Egbert van der 
Veen. ”Zoveel wielrenners die van start gin-
gen in het donker met massa’s mensen die 
ze toe stonden te juichen en te schreeuwen.  

Zo’n lange start heb je nog nooit gezien, in 
één woord prachtig. Kippenvelmomenten, 
maar daar hadden wij eigenlijk al 2 dagen 
last van.” Deze dag, donderdag is er door 
Radio D’ Huzes van 4  tot 21.30 uur verslag 
gedaan van dit geweldige evenement. Er is 
weer een prachtig bedrag opgehaald en dit 
allemaal om  kanker in de loop van de jaren 
te kunnen gaan beheersen, zoals wij zoveel 
ziekten onder controle kunnen houden.  Ra-
dio D’Huzes is een succes geworden en voor 
herhaling vatbaar. De radiostations die dit 
mogelijk hebben gemaakt zijn:  Radio Cen-
traal, Radio Vlistam, Radio Vrolek, LOK, Radio 
Stad Montfoort,  Radio Zilverstad, Midland 
FM, Radio Bodegraven en Papendrecht FM. 
Wij zijn de organisatie van Alpe D’Huzes veel 
dank verschuldigd voor de wijze waarop wij 
zijn ontvangen, begeleid en verzorgd. Onge-
acht wat er de laatste tijd in het nieuws is 
gekomen, dit mag nooit ten koste gaan van 
dit fantastische evenement!

Radio D’Huzes!
Er is weer een prachtig bedrag opgehaald

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 copyrightregels 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 probleem. De fotografen gaan niet 
alleen op pad voor het nieuws. Saskia, Jos, Nancy en Nettie “schieten” vele reportage-
foto’s die honderden bezoekers naar de website trekken.  

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

Restaurant de Burgemeester . Raadhuisstraat 17 . 3461 HK Linschoten 
T. 0348-414040 W. www.deburgemeester.nl E. info@deburgemeester.nl

Restaurant de Burgemeester presenteert:

Meet the Chef’s menu
De gehele maand oktober en november 

een spectaculair vijf-gangen verrassingsmenu
voor € 49,50

Bij uw reservering graag vermelden dat u komt 
voor het Meet the Chef’s menu
(op basis van beschikbaarheid)

Solar Valley is een initi ati ef van een 
aantal bedrijven en instellingen uit 
de regio. Investeren in zonnepanelen 
geeft  een hoge opbrengst. Het 
rendement is circa 10%. Veel meer 
dan op een spaarrekening bij de bank. 

Alle daken in de Utrechtse Waarden 
vol met zonnepanelen. Dat is het doel 
van Solar Valley. Wat is er leuker dan 

samen met 
de hele straat 
of buurt over 
te stappen op 
duurzame zonne-
stroom? Wilt u zelf zo’n 
collecti ef starten en gezamenlijk een 
off erte aanvragen? Uw initi ati ef kunt 
u op de website www.solarvalley.nu 
aanmelden. 

www.solarvalley.nu

Samen kunnen 
we elk jaar

 40.000.000 kWh zonnestroom 
opwekken!

Doe mee! Laat de zon 
voor u werken

Gespecialiseerd in:

Kinder (tiener) kamers.

Kasten op maat.

In iedere kleur leverbaar
Al onze meubels zijn ontworpen om alle ruimte in de kamer en meubels zo optimaal mogelijk te benutten 

Bezoek www.cywol.com voor meer info

CYWOL.COM

Nonja : “In Cuba stralen de vrouwen zoveel VROUW uit… 
Dat kunnen wij toch ook?”
Mijn reis naar Cuba heeft mijn ogen geopend: Cubaanse vrou-
wen bewegen zich sensueel, zijn trots dat ze vrouw zijn en ge-
nieten daarvan. In Nederland zijn we dat een beetje verleerd: 
‘doe maar normaal, dan doe je gek genoeg…’ Toch kent iedere 
vrouw het gevoel: dat je jezelf tot in je tenen vrouw voelt en 
geniet. Dat gevoel wil ik in iedere vrouw naar boven halen! En 
vanuit die gedachte is ‘Salsa voor Vrouwen’ ontstaan. Ik geef ie-
dere 8 weken een workshop in het Sint Joseph te Montfoort van 
11.00 – 13.00 uur. Tijdens een workshop leer je de basispasjes 
van de salsa en neem ik je mee op reis naar Cuba. Uiteindelijk 
gaat Cubaanse Salsa niet om moeilijke pasjes, maar om vrijheid, 
verbinding en plezier. Ieder workshop heeft een eigen thema: 
billen & bloot, borsten & begrenzing, schouders & sensualiteit, 
ogen & ontmoeting. De workshops worden gegeven door Nonja Sitters en de kosten zijn 25 
euro. De eerste workshop ‘billen & bloot’ is op zondag 24 november. 

Nieuwsgierig?
Kijk dan op www.salsavoorvrouwen.nl 
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SEÑORITA,  HOU JE VAN CUBAANSE SALSA? 
 
Kom dan naar één van mijn salsaworkshops in het Sint Joseph! 
  
Je leert de basispasjes van de Cubaanse Salsa – met een knipoog. 
Genieten van muziek, lekker dansen en je vrouwelijk voelen. 
Iedere workshop heeft een thema: de eerste is  billen & bloot’… 
  
Meer weten? Kijk op  w w w . s a l s a v o o r v r o u w e n . n l  
 
Cubaanse kus, Nonja 

 

BORSTEN & 
BEGRENZING 

26 januari 

BILLEN & 
BLOOT 

24 november 

OGEN & 
ONTMOETING 

25 mei 

SCHOUDERS & 
SENSUALITEIT 

30 maart 

Radio Stad Montfoort
een station waar je wat kunt leren    

Op zekere dag,  enige jaren terug, kwam ik op de ver-
jaardag van Adrie van Rooijen in gesprek met Bart 
Vlooswijk.  Al snel ging het over Barts grote passie, 
radio maken bij Radio Stad Montfoort. Daarna werd ik 
door Bart uitgenodigd om eens in de studio te komen 
kijken hoe één en ander in zijn werk gaat. 

Mijn grote hobby in die tijd was en is fotografie en vi-
deo. ik dacht;: “Misschien is het leuk om eens een filmpje 
te maken over het presenteren van Barts programma”, 
die deze avond werd geassisteerd door Adrie. Omdat het 
nogal een jolige boel was, is het naar mijn mening best 
een leuk filmpje geworden en heb ik het op You Tube ge-
plaatst,  waar meer filmpjes onder mijn naam te vinden 
zijn. Dat was mijn eerste kennismaking met Radio Stad 
Montfoort. Omdat ik het sfeertje in de studio erg gezellig 
vond bleef ik daar vaker komen. Op zekere dag stelde Bart 
mij voor om ook eens een uurtje muziek te verzorgen. Dat 
ben ik gaan doen en dat doe ik om de twee weken nog 
steeds. Zo’n kleine 1 ½ jaar geleden maakte ik wat foto’s 
van het vuurwerk en de lampionnenoptocht,  die traditi-
oneel ieder jaar de dag voor (toen nog) Koninginnendag 
wordt gehouden.Omdat er, naar mijn bescheiden mening 
,best wat aardige foto’s bij zaten, besloot ik ze door te 
mailen naar de website van Radio Stad Montfoort, in de 
hoop dat ze zouden worden geplaatst. De volgende dag 
kreeg ik van Nettie Kuijer een mailtje met de vraag of ik 
er iets voor voelde om lid te worden van het nieuwsteam 
van Radio Stad Montfoort.  Dit leek me wel leuk, en ik 
meldde me aan onder de voorwaarde dat ik alleen foto’s 
zou maken en geen tekst wilde schrijven. Al snel bleek dat 
dit niet goed werkte en ben ik zo langzaam maar zeker 
ook mijn teksten  gaan verzorgen en tot nu toe heb ik hier 
veel plezier in.  
Toen het volgende; Het plaatsen van mijn artikelen op de 
website en de kabel. Het valt voor een 61 jarige nog niet 
mee dit onder de knie te krijgen!  Eerst plaatsten de andere 
redactieleden mijn copy maar die hadden eigenlijk werk 
genoeg met hun eigen reportages. Ik verzocht Remco mij 
het één en ander uit te leggen en dat kwam Remco dan 
ook spontaan doen. Maar Remco is een computer deskun-
dige en geen onderwijzer. Voor hem zijn dingen logisch 
die voor mij totaal algebra zijn. Toen Remco de deur uit 
was was ik alles weer kwijt. Wat nu?  Voorzichtig heb ik  
aan Nancy Zwaal gevraagd of ze mij wilde helpen. Welnu, 
aan Nancy is een heuse onderwijzeres verloren gegaan. 
Wat kan die goed uitleggen en wat een geduld heeft zij 
(en nu ga je het zelf doen en nog eens en nog eens enz.). 
Nancy naar huis en….. het lukte. De leukste reportages 
tot nu toe vind ik jubilea van echtparen (je deelt overal 
mee in de feestvreugde, incl. gebak en soms de cham-
pagne).  Meestal sla ik het af, want het valt voor mij toch 
al niet mee om op ge-
wicht te blijven. Ook  het 
bezoek van het koninklijk 
paar aan IJsselstein, dat 
ik samen met Nancy ge-
daan heb, incl. officiele 
perskaarten en vervoer 
naar de locatie, was erg 
leuk.  Mijn verhaal is toch 
nog langer geworden dan 
ik had beloofd dus ik stop 
ermee. Veel leesplezier.
Jos Sangers

Lokale omroepen opvallende 
waakhonden

OLON: onderzoek ondersteunt noodzaak en relevantie 
publieke lokale omroepen.
 
Lokale omroepen scoren (online) goed in nieuws 
over lokaal beleid in een gemeente. Daarmee 
spelen ze in de regio een belangrijke rol als waak-
hond van de lokale democratie.  Dit blijkt uit een 
vandaag gepresenteerd onderzoek van het Sti-
muleringsfonds voor de Pers. In het onderzoek 
“Wie waakt er over de regio?” is de kwaliteit ge-
analyseerd van online nieuws in 80 Nederlandse 
gemeenten. De onderzoekers bestudeerden het 
aantal artikelen, het aandeel van lokaal bestuur-
lijk nieuws, de diversiteit aan onderwerpen en de 
originele bronnen van de artikelen.
 
De lokale omroep scoort procentueel het hoogst als het 
gaat om nieuwsberichten over lokaal beleid, gevolgd 
door het regionale dagblad. Uit het achterliggende on-
derzoeksmateriaal blijkt verder ook dat lokale omroe-
pen in de onderzochte gemeenten een gevarieerder 
palet aan lokaal nieuws brengen in vergelijking met 
andere beschikbare online nieuwsmedia. “Echt een 
opsteker,” zegt Martijn Vroom, voorzitter van de Or-
ganisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON), 
“vooral als je je bedenkt dat de financiële situatie van 
een groot aantal omroepen alles behalve florissant is 
en meer dan de helft van de gemeenten hun lokale 
omroep onder de normbedragen bekostigt.” Het rap-
port is volgens hem daarom vooral een belofte voor 
de toekomst. Want, de lokale omroepsector is op dit 
moment hard bezig om zichzelf opnieuw uit te vin-
den. Door samenwerking binnen en buiten de eigen 
gelederen gaan de lokale omroepen de komende 
jaren een kwaliteitsslag maken waardoor de rol van 
waakhond over de democratie nog meer tot zijn recht 
komt. Dat signaal wordt met dit rapport nogmaals af-
gegeven, ook aan lokale en landelijke beleidsmakers: 
blijf vooral investeren in deze veelbelovende en voor 
de lokale samenleving cruciale sector.
Bron: Olon 

      

Spotlight is een rockprogramma, dat elke dinsdag-
avond van 19.00 tot 21.00  te beluisteren valt bij Ra-
dio Stad Montfoort. Het programma wordt gepresen-
teerd door Tom van der Lit en Luc Hoogstraten.

Het programma is gestart in februari 2002, de eer-
ste paar maanden op zondagavond van 22.00 tot 0.00 
uur en vanaf mei 2002 op de vaste dinsdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur. De herhaling valt  te beluisteren 
op maandagavond van 22.00 tot 0.00 uur. In het pro-
gramma wordt uitgebreid aandacht besteed aan classic 
rock, denk hierbij aan bands als Deep Purple, Rolling 
Stones, Led Zeppelin en U2 en symfonische rock 
met bands als Pink Floyd,  Genesis, Marillion en Yes. 
Daarbij zijn nummers met een lengte van 7 minuten 
of langer zeker geen uitzondering en die worden 
dan ook integraal en in zijn geheel gedraaid. Ook 
de wat minder bij het grote publiek bekende bands 
krijgen wekelijks voldoende airplay. Daarnaast is er 
wekelijks ruimte voor  wat  blues, countryrock  en 
folk en wordt er ook stilgestaan bij wat er de afge-
lopen weken aan nieuwe muziek is uitgebracht op 
het gebied van de rockmuziek. 

Uitgave van:
St. Radio Stad Montfoort
Postbus 190
3417 ZK Montfoort
Tel: 0348-475889
www.radiostadmontfoort.nl

Druk:
Rodi Media

Realisatie krant:
MDH Uitgeverij
T 0314-361130
E info@mdh-uitgeverij.nl
I www.mdh-uitgeverij.nl

Verspreiding:
All-Inn Verspreidingen BV
T 0571 274137
E klachten@verspreidingen.nl
I www.verspreidingen.nl

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 verkoopadressen aan te 
schaffen of door bingokaarten te bestellen via www.
radiostadmontfoort.nl. Een bingokaart kost € 1,00.

Onlangs is het 5e seizoen gestart en het loopt weer als 
een trein! Edwin Tollenaar is het brein achter dit succesvol-
le programma, maar hij kan dat niet zonder de steun van 
Dennis Boele, die voor de bingomolen zorgt en de beide 
dames Willie Boele en Corrie Verheij die verantwoordelijk 
zijn voor de telefoon. Het  programma wordt eens in de 
2 weken op zaterdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur  
uitgezonden op Radio Stad Montfoort
Het Radiobingoteam heeft er zelf minstens evenveel ple-
zier in als de vaste groep luisteraars, die met bingokaart, 
potlood, pen of  ‘bingodepper’ vol spanning luisteren naar 
het geratel van de bingomolen. Radiobingo is anders dan 
gewone bingo. Thuis luistert u naar Radio Stad Montfoort 
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 u zo snel mogelijk het speciaal daarvoor 
bestemde telefoonnummer bellen om uw bingo door te 
geven. Na controle van het unieke serienummer op elke 
bingokaart kan Radio Stad Montfoort in de studio vaststel-
len of het een geldige bingo is en dan heeft u een leuke 
prijs gewonnen. Het bingosysteem waarmee Radio Stad 
Montfoort werkt geeft automatisch in de studio aan of er 
bij iemand een bingo is gevallen en dan zal er ook even 
geen bingobal worden getrokken. In plaats daarvan wordt 
er een gezellig plaatje gedraaid, zodat u een paar minu-
ten 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 onderstaande 
verkoopadressen:

• 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
 
 



Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen 
en hun ouders dicht bij elkaar. Word nu donateur 
van het Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl

“Mijn  vriendje  Daan  is  ziek.  
     hij  ligt  al  lang  in  het   
           ziekenhuis.   
              Gelukkig  logeren   
                 zijn  ouders  in  het   
              Ronald  McDonald  Huis   
             en  zijn  ze  altijd  dichtbij.   
                 Dat  vindt  Daan 
                                  heel  fijn!”
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Curves Woerden
J. van Oldenbarneveltlaan 

38/38a
T. 0348-417111

M. 06-34940251

Bouwbedrijf Ad Spruit;
Uw partner bij de verbouwing 

van uw woning en bedrijfspand

Aardvletterweg 5 - Montfoort - T. 0348-470505 
E. info@bouwbedrijfadspruit.nl - W. bouwbedrijfadspruit.nl 

nieuwbouw - verbouw - aanbouw - serre’s
kunststof kozijnen - dakkapellen - dakopbouw

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

UW Rabobank feliciteert Radio Stad Montfoort met haar jubileum! 

Daar is onze
samenwerking op
gebaseerd

Muziek brengt
mensen bij elkaar 

Bouwbedrijf Ad Spruit;
Uw partner bij de verbouwing 

van uw woning en bedrijfspand

Aardvletterweg 5 - Montfoort - T. 0348-470505 
E. info@bouwbedrijfadspruit.nl - W. bouwbedrijfadspruit.nl 

nieuwbouw - verbouw - aanbouw - serre’s
kunststof kozijnen - dakkapellen - dakopbouw


