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

VERKOOP VAN GROENTE, FRUIT, 

AARDAPPELEN, VRUCHTENSAPPEN EN FRUITMANDEN

Veelal zelf geteeld en dus voordelig.

CITY BED
IJSSELSTEIN

City Bed IJsselstein
Utrechtsestraat 20 • 3401 CV IJsselstein

T. 030-6870321 • www.citybedijsselstein.nl

Rijnstraat 28, 3441 BT Woerden
geopend van maandag 
tot en met zaterdag
vrijdag koopavond
tel. 0348-434630

        Bl ik op Hout voor jong en oud ,
  van hobbelpaard tot waterbaan en
van knuffel tot scheikundedoos . 

www.blikophout.nl - info@blikophout.nl

Speelgoedwinkel Blik op Hout

G O E D  S P E E L  G O E D

Natuurlijk staat ook Blik op Hout 
met een kraam op de gezellige Koningsmarkt!
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Natuurlijk staat ook Blik op Hout 
met een kraam op de gezellige Koningsmarkt!

Sinds de start in 2006 is jaar op jaar een nieuw recordbedrag 
aan sponsoring opgehaald. Vanaf de eerste keer van 
de actie in 2006 wordt 100% van alle sponsorgelden 
aangewend voor het realiseren van de doelstelling. Het 
afgelopen jaar is er met ruim 8.000 mensen, die met deze 
enorme omzetting van onmacht naar kracht, maar liefst 
29 miljoen euro bij elkaar gefietst en gelopen!

2014 wordt de 9e keer en willen ze weer, samen met 
vrijwilligers, deelnemers en sponsoren ‘een waanzinnig 
mooi eindbedrag halen! En daar willen wij, de 9 lokale 
omroepen Radio Stad Montfoort, Midland FM, RTV 
Zilverstad, Radio Centraal, Radio Vlistam, RTV Vrolek, RTV 
Papendrecht, Lok Krimpen a/d IJssel en RTV Bodegraven 
hen mee gaan helpen. Wij gaan naar Frankrijk met 
een heel team van medewerkers, 4 verslaggevers, 5 
presentatoren en 5 man voor de techniek maar ook een 3 
man sterke ploeg voor Tv opnames. Er wordt, beneden op 
het startplein, een studio neer gezet om een rechtstreekse 
uitzending naar Nederland te kunnen maken. Op woensdag 
4 juni van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag vanaf 4.00 tot 
18.00 live vanuit Frankrijk. Na 18.00 uur neemt het team 
in Nederland de uitzending over.

Teampresentatie
Vooraf aan dit voorgaande is er een teampresentatiemiddag 
gehouden in Schoonhoven in Cultureel centrum Het 
Bastion. Helaas was de opkomst zeer laag. Mede door 
het mooie weer gingen de renners liever trainen dan hun 
team presenteren. Uit Montfoort was het team de Oranje 
Ridders present en uit Lekkerkerk was team Nobel Streven 

aanwezig. Uit Schoonhoven waren de loopsters Marja 
van der Veen en Ineke Dullaart present in Het Bastion.
Samen met de presentatoren Cora Vastenouw, Nico 
Dullaart en Egbert van der Veen was Radio d’Huzes er 
helemaal klaar voor om deze teams in de schijnwerpers 
te zetten. Directe lijnen naar de 9 meewerkende lokale 
omroepen waren gelegd en RTV Papendrecht was ook met 
hun tv afdeling present om hier opnames van te maken. 
Van Nobel Streven waren teamcaptain Leendert van 
der Lugt en Chantal Koster de aanspreekpunten voor de 
teampresentatie. Zij gaan samen met Frans Bekkers, Cefas 
Egberts en Menno Lieven naar Frankrijk. Leendert heeft 
de ploeg overgenomen van Andre Verhoef, voorheen 
heette deze ploeg Team Nederlek. Een mooie onervaren 
maar zeer gedreven ploeg die er helemaal voor gaat ! Zij 
zijn nog heel druk bezig om het streefbedrag bij elkaar te 
vergaren door allerlei acties e.d. Voor De Oranje Ridders 
uit Montfoort waren Brian Houdijk en Johan Koumans de 
aanspreekpunten voor de presentatie. Brian was vorig 
jaar ook op Alpe d’Huez en is toen 5 maal naar boven 
gefietst. Voor dit jaar zocht hij wat gezelschap en heeft die 
gevonden in Johan Koumans. Via de site van Alpe d´Huzes 
zijn ze elkaar tegengekomen en zo was dit tweemansteam 
geboren..Samen ben je sterk is hun gedachte en zij gaan 
voor de 6e keer naar boven!

De loopsters Marja van der Veen en Ineke Dullaart uit 
Schoonhoven en Bergambacht zijn bij de Radio d’Huzes 
medewerkers bekende gezichten. Vorig jaar begeleidden 
zij hun mannen, die voor Radio d’Huzes verslaggeving 
deden, naar Frankrijk en raakten daar zo van onder de 
indruk dat ze zich spontaan opgaven als vrijwilligsters voor 
2014. Toen kwam de gedachte op om als Alpe d’Zus met de 
saamhorigheidsloop op woensdagmiddag mee te lopen. 
Alpe d’Huzussen zijn de vrijwilligsters van donderdag die 
op woensdag de kans krijgen om de berg op te gaan. En 
zo was dit team geboren en was er gelijk dezelfde avond 
al een actie in Het Bastion om ze te steunen. Wij hebben 
nog even op een rijtje de missie en doelstelling van Alpe 
d´HuZes.

Wat is de missie/doelstelling van Alpe d’HuZes?
Alpe d’HuZes bevordert en ondersteunt (wetenschappelijk) 
onderzoek betreffende kanker onder alle mogelijke 
vormen, opdat mensen goed, gelukkig en gezond kunnen 
leven met kanker, en voorts alles wat daarmede in de 
meest uitgebreide zin des woords verband houdt en 
daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Alpe d’HuZes en haar antistrijkstokbeleid
Alpe d’HuZes hanteert een strikt antistrijkstokbeleid. Alleen 
daardoor kan Alpe d’HuZes  garanderen dat 100% van het 
ingezamelde geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan 
het onderzoek naar de bestrijding en preventie van kanker. 
Belangrijk uitgangspunt is dat de Stichting Alpe d’HuZes 
absoluut zuiver en integer handelt met betrekking tot de 
grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien 
van onze kankerpatiënten en sponsoren. 

Waar gaat het ingezamelde geld naar toe
Het geld dat door de deelnemers van Alpe d’HuZes is 
ingezameld wordt besteed aan projecten die uiteindelijk 
de grootst mogelijke voordelen opleveren voor patiënten 
die kanker hebben, of het in de toekomst krijgen.
Het Alpe d’HuZes/KWF-fonds wordt voor verschillende 
doelen gebruikt. Alpe d’HuZes gebruikt niets van uw geld 
om het evenement zelf te organiseren. Dat wordt allemaal 
door de deelnemers en de vrijwilligers zelf gedragen.

9 Lokale omroepen dit 
jaar naar Alpe d’Huzes 
Alpe d’HuZes is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeenbrengen waarmee zij een 
bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Onder het motto “Opgeven is geen optie” wordt 
op één dag de legendarische Alpe d’Huez tot maximaal 6 keer aan toe beklommen. Een bijna onmogelijke 
opgave. Toch lukte het al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-) kankerpatiënten. 

Radio Stad Montfoort 
Presenteert:

m.m.v:

Lokatie:    St. Joseph Montfoort - Heiliglevenstraat 4 - Montfoort
Aanvang:  20:30 uur  (zaal open om 19:30 uur)
Kosten:   € 12,50 p.p
Verkoop:  www.radiostadmontfoort.nl
      of via 06-27194890
              (kaarten worden gratis thuisbezorgd)
 Voor deze avond zijn 350 kaarten beschikbaar, waarvan ruim 200 zitplaatsen.

TERRAS-
OVERKAPPINGEN

BESTE PRIJS/
KWALITEITSVERHOUDING!

GRATIS MONTAGE 
(STANDAARD MONTAGE)

GRATIS 

TERRAS-

VERWARMING

VOORDEEL!

BD ZONWERING WOERDEN 

Leidekkersweg 16, 

3449 JH, Woerden

t 0348 44 70 09

e  info@bdzonwering.nl

i  www.bdzonwering.nl

Wo – Vr: 10.00 - 17.00 uur, 

Za: 10.00 - 15.00 uur.

 FACEBOOK.COM/BDZONWERING
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• geen operatie
 • geen littekens
  • geen injecties
   • mooi resultaat
  • veilig en blijvend
 • geen herstelperiode

 Voorgoed van uw 
      vetrolletjes  
      af!

De eerste non-invasieve kliniek in Nederland richt zich al 7 jaar met 
succes op cosmetische behandelingen zonder operatieve ingrepen, 
narcose, littekens en herstelperiode.

Pompmolenlaan 19-A
3447 GK  Woerden

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

VET WEG 
ZONDER OPERATIE

ZIE ACHTERPAGINA

Hoogstraat 27  3417HA  Montfoort   0348-471280



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

Autobedrijf Wooldrik 
van Miltenburg

Rijschool Corrien

Erkende rijschool voor 
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
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10% 

rendement 
op uw 

investering

Burenactie!
Samen met de buren zonnepanelen op uw dak?
Tijdelijk ieder6 zonnepanelen voor de prijs 

van 5!*

Van den Pol 
Elektrotechniek 

installeerde 
al meer dan 

2 miljoen Wp 
zonnestroom

WWW.VANDENPOL.COM

Ontdek hoeveel u kunt besparen 
met zonnepanelen! 

Voor een vrijblijvend advies, bel Mark:

0348 - 473434
of kijk op www.vandenpol.com

* Alleen geldig binnen de regio Utrechtse Waarden en bij minimaal twee huizen in dezelfde straat. Aanbieding betreft een pakket van 6 all black zonnepanelen van 
260Wp per stuk en een SMA Omvormer.
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Donateur worden?
Meld je aan op info@radiostadmontfoort.nl

Zaterdag 22 november is het zover, Radio Stad Montfoort presenteert een grote 
Nederlandse artiestenavond. Al jaren een grote wens van programmamaker van 
het Hollandse lied, Edwin Tollenaar.

Een aantal weken geleden kwam het idee weer eens op tafel, dat het een 
fantastisch idee zou zijn om een avond te organiseren voor alle mensen die van 
het Hollandse lied houden. Dankzij een aantal sponsors gaat het dit jaar echt 
lukken om een mooie artiestenavond te organiseren.

Radio Stad Montfoort 
presenteert Hollandse artiestenavond! 

Marco de Hollander
Door het carnavalspektakel van Radio Stad 
Montfoort, helemaal ingeburgerd in Montfoort 
en inmiddels landelijk bekend van zijn hits 
“Gooi nog een keer de glazen vol” en “Twee 
armen en een zoen” met deze platen stond hij 
weken lang in de Nederlandstalige Top 30.

DuoNL
Bekend van de hits “Waarvan droom jij” en 
“Ogen liegen niet” waarmee ze weken in de 
Nederlandstalige Top 30 hebben gestaan.

Rudy de Wit
Een zanger waar vorig jaar, heel Nederland 
mee kennis maakte in het SBS6 Programma 
“bloed, zweet en tranen” en daarna gelijk de 
Nederlandstalige top 30 bestormde met “Ga 
met me mee”.

Erna Temming
Jarenlang het vrouwelijke gedeelte geweest 
van Het Holland Duo, en de laatste jaren heeft 
ze een prachtige solo carrière gemaakt. Vorig 
jaar in de live shows van SBS Bloed, zweet en 
tranen liet ze haar ook van haar beste kanten 
zien. Een top zangeres uit Utrecht.

Kees Neerings
Een zanger die van ieder optreden een super 
feest maakt, ook veel platen van Kees zijn vrij 
regelmatig te horen op Radio Stad Montfoort.

Colinda
Wie kent haar niet! In 1987 krijgt de Brabantse 
Zangeres Colinda landelijke bekendheid met 
de hit “Kom dans met mij Colinda”. Na haar 
succesvolle solocarrière én haar nummer 1-hit 
“Let me in” (waarmee ze met regelmaat te gast 
was in TV-programma’s als “Op Volle Toeren”) 
was ze in 1993 de vervangster van Marianne 
Weber in “Het Holland Duo”. Colinda is vanaf 
2010 weer volop met haar solocarrière bezig.

Frank en Mirella
Een duo die ook geen aankondiging nodig heeft, 
wie kent niet de hits; Verzonken stad, Vissers 
van San Juan, Verliefd, Verloofd, Getrouwd, 
Mykonos, De deur staat altijd open, Wat ik zou 
willen.

Kortom een prachtige artiesten 
avond die u zeker niet mag missen.

Zaterdag22 november

Wij zijn gek op 
uw lege cartridges!
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. 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 .

Alvast hartelijk dank !

Redactieleden gezocht!
Radio Stad Montfoort zoekt redactieleden voor RSM-tekst 
en de website. (U dient in bezit te zijn van een eigen 
computer met internetverbinding).

Functievoorwaarden:

•  Journalistiek onderlegd
•  Alert kunnen reageren op actualiteiten 
 de gemeente Montfoort/Linschoten betreffende.
• In staat zijn foto’s te maken
•  Het kunnen maken van reportages van 
 Jaarmarkten, optredens, evenementen e.d.

Beheerst u de Nederlandse taal goed en wilt u graag 
vrijwilligerswerk doen meld u dan aan via 
info@radiostadmontfoort.nl



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

Hoogstraat 27  3417HA  Montfoort   0348-471280

Loon- en verhuurbedrijf 
alex van neer

Alex van Neer
Wetering 11
3461 JA Linschoten
06-15003928
Alex6vanneer@live.com

	  	  	  

A.P.K. – II  
Keuringsstation

Levering, reparaties 
en onderhoud van 
alle automerken

Voor aircoservice 
aan uw auto kunt u 

bij ons terecht

Hèt adres voor verkoop, 
opslag en onderhoud 
van uw winterbanden

Bandenpartner  
High Quality! Best Price!

Iepenweg 9 – 3421 TW Oudewater
TEL. 0348-561096 B.G.G. 06.51380729

WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

Zalencentrum 
Verenigingsgebouw
ST. JOSEPH

Multi-functionele zalenverhuur

• Vergaderfaciliteiten

• Cursussen

• Uitvoeringen / optredens

• Voor al uw feesten

Heiliglevenstraat 4 

3417 HL Montfoort 

T. 0348-471473

www.sint-joseph.nl

DarmkankerNederland  nl
zet darmkanker op de kaart

Ga naar DarmkankerNederland.nl

Voorrang voor darmkankerpatiënten

Wil je weten hoe?

Lange wachtrijen voor het toilet zijn vervelend voor iedereen, 

maar zijn voor darmkankerpatiënten een reden om bepaalde 

openbare locaties te vermijden. Lang ophouden kan voor 

hen namelijk, meer dan voor anderen, problemen opleveren. 

Patiëntengroep Darmkanker Nederland komt met een oplossing: 

een kaart waarmee darmkankerpatiënten voorrang kunnen 

krijgen bij het openbaar toilet. 
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Eindelijk echt  
inspiratie 

gevonden

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl 
of bel 070-3649500

Buddy Netwerk zet zich in voor mensen 
met een ernstige, chronische en/of levens-
bedreigende ziekte, zoals kanker, MS of Hart-en 
Vaatziekten. De impact van de ziekte op iemands 
sociale en emotionele leven is groot, soms te groot.
Word nu buddy en vergroot de wereld van een ander 
en ook die van jezelf. Simpelweg door er eens per 
week een paar uur voor de ander te zijn.

Nieuwsgier ?
Kom een kijkje nemen 
bij Het Bonte Koetje op
zaterdag 21 juni 
van 13.30 tot 15.00 uur 

info@hetbontekoetje.nl
www.hetbontekoetje.nlTel: 0348-448952

Mastwijkerdijk 45-1 BSO en Kinderopvang 
Het Bonte Koetje

Heeswijk 55

 3417 GP Montfoort

Tel: 0031 - (0)348-471665

GSM: 0031 - (0)6-50217868

TUINAANLEG
SCHUTTINGEN
BESCHOEIINGEN
SIERBESTRATING






Met Dave het Weekend uit
In oktober 2013 kwam het al in me op om nog een 
programma bij Radio Stad Montfoort te doen. Ik ben 
een radiomaker in hart en nieren en vind radio een 
ontzettend gaaf medium omdat je leuke muziek 
kunt draaien, dit aan elkaar kunt praten en omdat 
je leuke interactie hebt met je luisteraars.

Toen ik in december 2013 de mededeling kreeg om voor 
mijn vervolgopleiding zoveel mogelijk geluidsmateriaal te 
verzamelen, hakte ik de knoop door. Ik moest en zou nog 
een uur radio gaan maken! Ik ben van jongs af aan al bezig 
met radio. Van mijn 8e tot mijn 12e jaar illegaal via het 
internet en daarna als legaal internetstation ben ik verder 
gegaan nadat we een brief hadden gehad van SeNa. 
Ik heb van mijn 8e tot 16e jaar een eigen internetradio 
gehad en ben hier begin januari 2014 mee gestopt omdat 
het financieel niet meer haalbaar was. 

Er kwam dus een enorm gat omdat ik op die internetradio 
dagelijks te horen was met radio-programma’s. Ik ben 
in oktober 2011 bij Radio Stad Montfoort begonnen bij 
het destijds hetende programma ‘Pop is Top’. Dit doe ik 
vandaag de dag nog steeds.  Elke woensdagavond met 
heel veel plezier, maar dan onder een andere naam, 
namelijk ‘Music Power’. Ik mocht vanaf half januari 2014 
op zondagavond het programma ‘Met Dave het weekend 
uit’ gaan maken. Ik kan u vertellen, dat die eerste 2 weken 
best wel anders waren… Ik miste de radio-programma’s 
nu al. Ik draaide toen maar 1x in de week, wat ik totaal 
niet gewend was.  

Toen mijn programma op zondagavond dan ook begon, 
was ik gelijk erg enthousiast! Je kan heerlijk je energie 
in radio kwijt en het is een geweldige afleiding wanneer 
je een drukke week achter de rug hebt gehad. Maar 
goed, even over het programma op zondagavond . Het 
is een programma wat op de muziek vanaf het jaar 2000 
tot nu is gebaseerd met af en toe een verdwaalde 80’s 
of 90’s track. Qua inhoud hebben we o.a. ‘De poll van de 
week’ en voetbaluitslagen. We hebben ook regelmatig 
interviews met artiesten en organisatoren van grote en 
lokale evenementen. Ik doe mijn best om elke week weer 
een geweldige show neer te zetten en stop er dan ook 
veel tijd in om het allemaal goed in elkaar te laten steken. 
Ik hoop dan ook dat u met plezier luistert naar mijn nieuwe 
programma op zondagavond!

Door: Dave Bode | Radio Stad Montfoort

Sinds 2007 kunt u het nieuws van Montfoort niet al-
leen horen op uw lokale zender, maar ook volgen via 
RSM Tekst-TV en website. De redactie van RSM Tekst-
TV en www.radiostadmontfoort.nl bestaat, net als alle 
andere medewerkers van RSM, uit vrijwilligers. 

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 particulieren, met vaak 
prachtige foto’s.

De redactie bestaat uit:
Nieuws en reportage:  Nettie Kuijer,
   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.radiostadmont-
foort.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 be-
richten 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 Mont-
foort, 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 in-
woner 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 fotogra-
fen gaan niet alleen op pad voor het nieuws. Jos en Net-
tie “schieten” vele reportagefoto’s die honderden bezoekers 
naar de website trekken.

Samenwerking
Sinds kort werkt onze nieuwsredactie samen met de 
nieuwsredacties van andere lokale omroepen in de 
buurt, te weten Midland FM, RPL-FM, en RTV-Bodegraven.
De redacties houden elkaar op de hoogte van relevante 
nieuwsberichten. 

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

Kijken naar RSM TekstTV

Om de week kunt u bij Radio Stad Montfoort bingo spelen, 
thuis vanuit uw luie stoel. De bingo wordt tussen 18:00 en 
20:00 gespeeld. U kunt meedoen door bingokaarten bij één 
van de verkoopadressen te kopen of door bingokaarten te 
bestellen via www.radiostadmontfoort.nl. 

Één Bingokaart kost € 1,00

Onlangs is het 5e seizoen gestart en het loopt weer als een 
trein! Edwin Tollenaar is het brein achter dit succesvolle 
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 u. en 20.00 u. 
uitgezonden op Radio Stad Montfoort

Het Radiobingoteam heeft er zelf minstens evenveel 
plezier 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 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 
vaststellen 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 
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 onderstaande 
verkoopadressen:

• Emté Supermarkt Montfoort

• Pompstation Herman Tuls

• Café ’t Hemeltje

• Woon-Zorgcentrum Antoniushof

• Ambachtelijke slagerij  Ferry Lempers (Linschoten)

• Bloembinderij de Hooibergh (Benschop)

• Fietsplus Martijn Cooiman (Lopik)

Online op: www.radiostadmontfoort.nl

Radio Bingo op Radio Stad Montfoort



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 

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

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

www.adfys-montfoort .n l

de andere aanpak

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

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

UW MAAT IN AFVAL
M AIU

WWW.VANDENHADELKAMP.NL

Heeswijk 145, 3417 GP Montfoort
T. 0348-471458 • www.schaik-dranken.nl

• Verhuur van Tapinstallaties 
• Party benodigdheden 

• Biercontainers voor grote evenementen

Slijterij - Wijnhandel W. van Schaik

	 				Hoogstraat 14 Mereveldplein 19
     Montfoort De Meern
     T. 0348-474917 T. 030-6663705

W. van Schaik Dranken

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

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

Doordacht vakwerk
06-29484214 | 0348-565283

MONTFOORT
TEL: 0348-474847

www.hendriksbestratingen.nl

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

Julianalaan 2     
3417 GK Montfoort

Sligro Montfoort.indd   1 03-12-13   14:44

Julianalaan 2     
3417 GK Montfoort

0348 404760

ONDERHOUDS-, LOODGIETERS-,
RIOOL- EN ONTSTOPPINGSBEDRIJF

Fa. M.J.N. 
Bos en Zn
H
3417 GP MONTFOORT
TELEFOON 0348 - 472263

EESWIJK 137 

Voor noodgevallen altijd bereikbaar

Wie heef t 
de beste ogen 
van Neder land?

Doe de 
vo l l ed ige tes t 
en w in een 3D T V

w w w.oogfonds.n l © J. van Straalen

	   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. 
 
Zaterdag 29 maart 2014 
Nationale Boerengolfdag!! 
25% korting p.p. op deze activiteit!! 
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06-81366467
www.steppenmetgijs.nl

Energiek Installaties.indd   1 03-12-13   15:15

Maandag: 

06:00 Zondagmorgenkoorts - Als je een ochtendhumeur hebt: niet naar luisteren! (herhaling)
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 - 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 Music Power - Pop muziek door de jaren heen  
20:00 The Unlimited Music World - The Unlimited Music World  
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 Puur Hollands - Puur Hollands met Dennis Boele
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. Presentatie: Joris Nellestijn  
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 Oranje Top 30 - De grootste Nederlandstalige hits op een rij.  
21:00 Hollands met een lach - Leuke sketches en gezellige Nederlandstalige muziek.  
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 met Richard Pronk  
16:00 Weekendblik - Actualiteit, informatie en uitgaanstips. Presentatie: Joris Nellestijn (herhaling)
18:00 Aktueel info lokaal - Elke week een nieuw interview, met een nieuwe gast (herhaling)
19:00 Nonstop muziek - Allround muziek met elk uur nieuws
20:00 Met Dave het weekend uit - [NIEUW!] Hedendaagse muziek met wekelijkse items zoals het voetbal.  
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
        

Raadsvergaderingen
De gemeenteraadsvergaderingen vanuit het stadskantoor worden maandelijks rechtstreeks via Radio Stad 
Montfoort uitgezonden. De uitzending begint om 20:00 uur en duurt tot aan het einde van de vergadering.
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“Puur Hollands”
Dat is de titel van het nieuwe programma, dat Dennis Boele wekelijks 
presenteert op donderdagavond van zes tot acht uur.

Dus tijd om hem weer even aan u voor te stellen. Velen zullen hem kennen 
van het grote aantal zaken die hij voor Radio Stad Montfoort doet, maar 
even de geschiedenis induiken kan geen kwaad.

Dennis, nu 32 jaar, is al jaren betrokken bij ons lokale radiostation in vele 
hoedanigheden. Zo is hij ooit begonnen aan de telefoon bij het programma 
Postbus 190 van Edwin Tollenaar. Hij schreef daar alle aangevraagde 
verzoeknummers op en heeft dat zeker 8 tot 9 jaar gedaan. Daarnaast was 
hij ook verantwoordelijk voor het spelletje genaamd “plaatsnamenspel”. 
Een soort woordspel waarbij alle door elkaar gegooide letters tot een 
plaatsnaam moeten leiden. Tot op de dag van vandaag is hij de vervanger 
van Edwin, als deze onverhoopt afwezig is.

Ook is hij tevens assistent bij het tweewekelijkse programma van 
Edwin Tollenaar “Radiobingo”. Het draaien van de bingomolen en het 
noemen van de getallen is hier zijn taak. Maar ook niet te vergeten “het 
carnavalsspektakel” waarvan hij de mede-organisator is. Hij doet hier 
samen met Carlos Vergeer het voorbereidende werk en presenteert samen 
met hem al 11 jaar, in aanloop naar het carnaval, het programma “Cas en 
Boellé”. Dit programma komt dan in plaats van de Zondagmorgenkoorts 
van Ad Vergeer.

Naast zijn tijd bij de radio, heeft hij ook nog tal van andere hobby’s. zo is 
hij (en dat spreekt een beetje voor zich) ook lid van Les Boutonniers. Hij 
vertelde wel dat hij het dit jaar een beetje rustig aan moest doen vanwege 
zijn drukke werkzaamheden. Want naast deze hobby heeft hij er nog één 
en dat is schilderen. Hiervan heeft hij meteen zijn werk gemaakt en hij 
heeft thans een eigen schildersbedrijf.

Daarnaast is hij een fanatiek Ajax supporter en gaat met zijn seizoenkaart 
naar alle wedstrijden van zijn cluppie. Ook heeft hij bij zijn ouders Wil en 
Jan een prachtige vijver met Koi karpers. Als hij nog tijd over heeft gaat hij 
graag met zijn hond, een Bordeaux dog wandelen in het mooie Montfoort. 
En zijn trouwe viervoeter krijgt ook een gehoorzaamheidstraining.

Terug naar zijn nieuwe programma “Puur Hollands”. Hierin draait Dennis 
allemaal Nederlandstalige muziek, zowel van onbekende artiesten als de 
hedendaagse toppers als Frans Bauer en Marco de Hollander. Luisteraars 
kunnen bellen voor een verzoekplaatje, waaraan Dennis graag voldoet. En 
gezien zijn passie voor voetballen, houdt hij ook meteen maar een soort 
voetbalkwisje. Hij speelt één ronde van 18.30 u. tot 19.30 u. met vooral 
actuele vragen uit het voetbalwereldje. Een voorbeeldvraag is: Wie is de 
huidige trainer van het Nederlands elftal? Als u het antwoord weet, ontvangt 
u 4 bingomuntjes om weer mee te kunnen spelen met de Radiobingo.

Al met al dus voldoende redenen om op donderdagavond uw radio af te 
stemmen op RSM, 106.8 in de ether en 102.9 op de kabel, want het is dan 
genieten van Puur Hollands. 



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

| |

Kleine verbouwingen 
in en rond uw huis, 
badkamers, 
keukens en
schilderwerken

Joop Le Noble
Uw veelzijdige vakman
kijk op 
www.jooplenobleklus.nl
info@jooplenobleklus.nl

KLUS- EN ONDERHOUDSBEDRIJF
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U kunt bij ons terecht voor: 
 

• Keukens 

• Badkamers 

• Verbouwingen 

• Tegels en vloeren  

• Plafonds 
 

Wij verzorgen zelf de complete 
montage.   

ook voor aanbouw en totale woningrenovatie  
        informeer naar de vele mogelijkheden 


info@gertoorschotbv.nl  T 06 5518 7650  

Willem van Vulpen
Heeswijk 74 
3417 GS Montfoort
Mobiel: 06-11172417

Email: Info@lasenmetaaltechniek.com 
lasenmetaaltechniek@gmail.com
Bezoek alleen op afspraak!!

www.lasenmetaaltechniek.com

Ambachtelijke Slagerij 
Ferry Lempers

Raadhuisstraat 1  

3461 CV Linschoten

Advertentie	  materiaal	  2014	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Ambachtelijke	  Slagerij	  Ferry	  Lempers	  
Raadhuisstraat	  1	   	  
3461	  CV	  Linschoten	  

www.slagerijferrylempers.nl	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

www.slagerijferrylempers.nl

 

                                     Helio-Reflex Center of Energie  

              Cursus Intuïtieve Training  
 

-   Waarom neem ik de verkeerde beslissingen? 
-   Hoe kan ik op mijn gevoel vertrouwen  i.p.v. alles te beredeneren? 
- Leer hoe je je intuïtie, dus je voelen en je  denken als een eenheid kunt laten functioneren? 

 
De Cursus Intuïtieve Training start in februari/maart EN IN september/oktober 
DUUR:  4 zaterdagen  (ca. 1x per maand)    
                    OF bij genoeg aanmeldingen: donderdagavonden (2x per maand)      
LOCATIE:  Linschoten 
KOSTEN:   € 225 
 

Voor verdere informatie en voor het aanvragen van de brochure: 
 

Irma Veen | Docent en Therapeut   
Tel:  0348 417333 of 06 28201522     

:     

                                        

       Email Info@helio-reflex.info Website: www.helio-reflex.info 

Elke vrouw verdient perfect passende ondermode. 

Jij ook. Waarom neem je dan genoegen met 

afzakkende schouderbandjes, prikkende beugels, 

te strakke of te wijde rugbreedtes of uit de cup

piepende borsten?

Badpakken en lingerie uit de confectie zijn nu eenmaal 

standaard en jij bent dat niet. Cassandra Saeijs van

Lijfgoed heeft al voor honderden vrouwen de oplossing 

aangereikt.  

Hoe? Door te leren hoe je lingerie, ondermode en/of bad-

kleding maakt. Helemaal naar je eigen maat en je eigen 

smaak natuurlijk. 

In zes dagen maak je je eigen slips en bh. Zonder speciale 

naaimachines, zonder speciale kennis. Alleen maar je 

enthousiasme en onder de gepassioneerde leiding van 

Cassandra. 

Klinkt goed toch? Dus wil je van je afzakkende bandjes 

af, wil je nu eindelijk eens een setje in jouw eigen kleur of 

model, neem dan een kijkje op onze site en meld je aan 

voor de workshop Lingerie voor Beginners. Je bent van 

harte welkom.

Iedere vrouw verdient het om zich vrouw te voelen

 Dus wil je van je afzakkende bandjes 

Voor wie kiest voor kwaliteit en netheid

De Plaats 4 tel: 0348-474043
3417 EC Montfoort mob: 06-20019156

www.bonschilderwerken.nl

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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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

VAKGARAGE MONTFOORT

timmer- en onderhoudswerk

Krekenburg 40
3717 MH Montfoort

Tel. 0348-474042
Fax 0348-471945

Email: B.vandam-timmerwerk@hetnet.nl

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

Het programma is gestart in februari 2002, de eerste 
paar maanden op zondagavond van 22.00 tot 24.00 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 programma 
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 afgelopen weken aan nieuwe muziek is bijgekomen.

In Montfoort en Linschoten gebeurt misschien wel meer 
dan je denkt. Om dat allemaal bij te houden is niet ge-
makkelijk. Behalve als je elke zaterdagmiddag tussen 
12.00 en 14.00 inschakelt op Radio Stad Montfoort. 
In 2 uur tijd brengt het wekelijkse programma ‘Week-
endblik’ je volledig op de hoogte van de actualiteit en 
ontwikkelingen in de gemeente op het gebied van po-
litiek, sport, cultuur, media, uitgaan en maatschappij.  

In september 2009 besloot presentator en  programmasa-
mensteller Joris Nellestijn het roer om te gooien. Op dat 
moment presenteerde hij op de zaterdagmiddag al sinds 
november 2004 wekelijks het programma ‘De Platerij’, wat 
vooral gericht was op muziek. Hij vond dit programma ech-
ter niet lokaal genoeg en besloot het over een andere boeg 
te gooien: ‘Weekendblik’ werd geboren.

Na bijna 200 uitzendingen staat het format inmiddels als 
een huis. “Ik wilde een programma,  waarin Montfoort en 
Linschoten van alle kanten worden belicht. Dus niet alleen 
een nieuwsblok van het lokale nieuws voorlezen, maar ook 
zo veel mogelijk andere mensen aan het woord laten”, al-
dus Joris. “Voor het format wilde ik minimaal elke uitzen-
ding  2 korte interviews met mensen uit de actualiteit, de 
sport of het bedrijfs- en verenigingsleven. Maar om de con-
tinuïteit van het programma te garanderen wilde ik daar 
ook vaste items met vaste mensen omheen hebben.”

“ Allereerst leek het me leuk om een overzicht met uitgaan-
stips in het programma te hebben. Hiervoor benaderde ik 
de toenmalige VVV in Montfoort en Hetty Elzas wilde die 
taak graag op haar nemen. Elke week rond 12.40 u. is zij 
in de uitzending te horen om te vertellen wat er waar te 
doen is. Zo is zij ook al 4,5 jaar bij het programma betrok-
ken.” “Daarnaast wilde ik iets nieuws proberen: een lokaal 
iemand die elke week Montfoort belichtte vanuit de eigen 
beleving. Dat mocht over alles gaan, als het maar met 
Montfoort te maken had”. Een advertentie werd geplaatst 
op de website met in het achterhoofd dat dit zeer moeilijk 
zou worden. Maar al vrij snel reageerde ene Bliksem, die na 
een gesprek met Joris sinds het begin van het programma 
wekelijks een radiocolumn maakt. 

“We kunnen wel zeggen dat hij inmiddels een begrip is in 
Montfoort”, aldus Joris. “Ik luister zelf de column nooit van 
tevoren en laat me tegen de klok van 13.15 volledig ver-

rassen als de column live gaat. Hij is sinds de eerste column 
enorm gegroeid en maakt regelmatig de tongen los. Dat 
de column inmiddels ook in de “Zondagmorgenkoorts” her-
haald wordt, draagt zeker bij aan zijn bekendheid. En het 
blijft mooi dat maar een handvol mensen weten wie hij is. 
Eigenlijk ongelofelijk als je er over nadenkt.”

Als derde wil Joris ook Aad van der Veen noemen als drager 
van het programma. “Ja, Aad is er ingerold om het nieuws 
op politiek gebied te belichten. Hij is volledig op de hoogte 
van de ins en outs bij de gemeente en bezoekt om de week 
het persoverleg daar. De uitkomsten daarvan bespreken wij 
in de uitzending. Op die manier zijn de luisteraars op de 
hoogte van de zaken waar de gemeenteraad op dat mo-
ment mee bezig is. Aad praat ons bij over de ontwikkelin-
gen en licht toe waar nodig. Erg prettig, zelf weet ik vooral 
wat er speelt dankzij hem.”

 Bovenstaande mensen maken het programma voor Joris 
niet alleen makkelijker, maar ook interactiever. Zelf pro-
beert hij daarnaast wekelijks mensen uit te nodigen die op 
dat moment in het nieuws zijn. “Dat kan echt op elk gebied 
zijn. Als het carnavalstijd is spreek ik met Les Boutonniers, 
als Torres Blues een nieuw liedje heeft, bel ik hem. Als een 
vereniging, club of organisatie iets organiseert, zoek ik con-
tact. Stelregel is wel dat een interview maximaal een mi-
nuut of 8 duurt, zodat er zoveel mogelijk items besproken 
kunnen worden en de vaste items niet in gevaar komen.” 
Dat alles aangevuld met muziek van toen en nu maakt 
‘Weekendblik’ tot een gevarieerd programma. ‘Als je houdt 
van een afwisseling van actualiteit en muziek en je hebt het 
programma nog nooit gehoord, dan raad ik je zeker aan het 
eens te proberen. Maar ook als je na het lezen van dit stuk 
denkt dat je een leuk onderwerp hebt voor het programma, 
eenmalig dan wel voor vaker, neem dan contact met me 
op. Stuur een mail naar jorisnellestijn@radiostadmontfoort.
nl  met als onderwerp ‘Weekendblik’. Ik sta open voor elke 
aanvulling op het programma, zolang het maar lokaal is. 
Zelf hoop ik dat iemand ooit nog eens een rubriek wil ma-
ken die gaat over de geschiedenis van Montfoort. Misschien 
ooit, ik denk nog lang niet aan stoppen”

Weekendblik is elke zaterdagmiddag van 12.00 u .tot 14.00 
u. en in herhaling op zondagmiddag van 16.00 u. tot 18.00 
u. te beluisteren op Radio Stad Montfoort of een dag na 
uitzending via Uitzending gemist op onze website.

‘Weekendblik’ belicht 
van alle kanten 

Sinds een paar maanden kunt u op zaterdag-
avond tussen 20 en 21 uur luisteren naar de 
Oranje Top 30. De Oranje Top 30, de grootste Ne-
derlandstalige hits op een rij, samengesteld aan 
de hand van gegevens van het bedrijf GfK Retail 
and Technology Benelux.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van actuele verkoop-
cijfers, downloads en streams van het Nederlands-
talige lied. De ‘Oranje Top 30’ is de enige Neder-
landse hitparade die nog landelijk op televisie en 
radio wordt uitgezonden. Voor de actuele lijst, kijk 
op www.oranjetop30.nl
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Más Mik Catering en Abrona 
Boerderĳ  de Haan zĳ n een 
bĳ zondere samenwerking 
aangegaan. 

 Nu top vergaderen midden in de
 natuur in het Groene Hart geheel 
 verzorgd door Más Mik@de Haan!

 Nu top vergaderen midden in de
 natuur in het Groene Hart geheel 
 verzorgd door Más Mik@de Haan!

Benedeneind Noordzijde 408
3405 CD Benschop 

E bijdehaan@masmik.nl
T 0627823966 www.masmikbĳ dehaan.nl

Lange Kerkstraat 14 a  |  T: 06 40 39 87 32

Schildersbedrijf

K. van den Berg

Montfoort
Telefoon: (0348) 47 45 92

(06) - 511 511 31
E-mail: k.van.den.berg@planet.nl

www.badkamerswoerden.nl

Edisonweg 13 3442 AC Woerden
Tel.: 0348-408395 Fax.: 0348-408997

info@badkamerswoerden.nl

“Alles in één hand”
Alle gangbare merken zo als
Geberit, Geesa, Grohe, Sphinx,  
Vileroy & Boch, Wisa...

Openingstijden
Maandag t/m Woensdag:
Op afspraak (bel ons even)

Donderdag & Vrijdag:
Van 10.00 tot 17.30 uur

Zaterdag:
van 10.00 tot 16.00 uur

Vibescoach  |  Europaweg 50  |  3451 HG  Vleuten
0348 474 647  |  06 515 325 39

info@vibescoach.nl  |  www.vibescoach.nl

Paramedisch natuurgeneeskundig therapeut
Gezond leven is meer dan letten op wat je eet en drinkt. 

Mijn aanpak is holistisch; je gaat aan de slag met o.a. 
energie, prikkels, reiniging, voeding en psychosociale 

aspecten in je  persoonlijke ontwikkeling. Zodat je werkt 
aan een levensstijl die je fysiek én mentaal fitter maakt.

Jacqueline Aarts
[sport, voeding, coaching]

Begeleiding bij overlijdenen uitvaart 
van een bijzonder huisdier.

D I E R E N U I T V A A R T

www.dierenuitvaartdewitteduif.nl

Dierenuitvaart “De Witte Duif”

Wijngaardstraat 29b
3421 SC Oudewater
T: 06 - 30 53 26 85
E: info@dierenuitvaartdewitteduif.nl 

 “Dag en nacht bereikbaar” “ Sandy de Wit-van den Heuvel “

Voor dierenurnen, assieraden en gedenkartikelen 
kunt u terecht op 

www.herdenkuwhuisdier.nl

Weten is Winst

Hulp bij Belasting
Postbus 149
3417 ZJ Montfoort

 
 

Mobiel: 

 

06-51291740

@:info@hulpbijbelasting.nl
I:www.hulpbijbelasting.nl

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

Yoga & High Tea workshop

www.yogaenhightea.nl

Vriendinnenuitje? Personeels uitje?  
Origineel cadeau? Of  gewoon jezelf  een keer 

verwennen op een ontspannen middag uit?

Geniet eerst van een ontspannende yoga les 
en praat daarna gezellig bij tijdens de uit

gebreide High Tea op een landelijke locatie 
in Harmelen. 

Zaterdagmiddag 24 mei of  21 juni   
Of  reserveer met een eigen groep.

Bij mooi weer buitengelegenheid!

-

Annemiek Wils | 06-50633923 
annemiek@metsmaak.info | www.metsmaak.info
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vermey | uitvaartzorg

T 0348 471962
vermeyuitvaartzorg.nl

GEEN INSCHRIJFGELD
TIJD.STOP + SPORTTEGOED

GRATIS KINDEROPVANG 
GRATIS BEGELEIDING

GRATIS FITTESTEN
GRATIS SCHEMA'S

JEUGDFITNESS
60+ FITNESS

SPINNING
SHAPE
PUMP

ZUMBA
CARDIO
PILATES

FITNESS 
BODYGYM

BBB-STEPS
CS CIRCUIT

ENERGY YOGA
BEDRIJFSFITNESS

WWW.FITCITY.NU
Waardsedijk oost 8
M O N T F O O R T
info@fitcity.nu
030 6874757

AIRCONDITIONED
7 DAGEN P.W OPEN

DIVERSE YOGA VORMEN IN MONTFOORT

Zaterdag 8 maart was het weer zover. Op het program-
ma stond de belangrijke voetbalwedstrijd tegen het 
Volendam van Nick & Simon, Jan Smit, de 3 J’s enz. Een 
wedstrijd waarvan de belangen groot waren.Al zo’n 
15 jaar doe ik naast het voorzitterschap van v.v. Mont-
foort verslag van de wedstrijden van het 1e elftal. 
Het wedstrijdverslag wordt door RTV 9 uit IJsselstein 
doorgelinkt naar Radio Stad Montfoort, zodat men ook 
thuis op de hoogte blijft van het wel en wee op de 
groen grasmat.

Op deze 8e maart mocht ik weer eens ervaren hoe mooi 
radio kan zijn en vooral in dit geval lokale radio. Met een 
aantal doelpunten live in de uitzending kon ik mijn emotie 
kwijt en de luisteraar meezuigen in de wedstrijd. Niet zien 
en toch het gevoel krijgen er bij te zijn. Het doet me een 
beetje denken aan de hoorspellen van vroeger, toen men 
om de radio zat en zich helemaal in het verhaal kon inle-
ven. Opnieuw blijkt dan weer, dat radio een fenomeen is.

Oh ja, ik zal me even voorstellen. Voor wie het nog niet 
weet, mijn naam is Dick ten Hoonte, 61 jaar en in mei 
37 jaar getrouwd met Joke. Onze kinderen zijn inmiddels 
33 en 35 jaar en ook zijn we nog eens opa en oma van 
2 heerlijke kleinkinderen. Doordeweeks ben ik verbonden 
aan het Kalsbeek College Woerden als docent Handel & 
Administratie.

In 1981 belandden wij in Montfoort en al binnen korte tijd 
zat ik in de ouderraad van obs De Hobbitstee. Via de toen-
malige directeur Jan v.d. Stoep kwamen we ook terecht bij 
v.v. Montfoort en was ik al snel lid van de jeugdcommissie. 
Enkele jaren later volgde ik Jan v.d. Stoep op als Jeugd-
voorzitter en sinds ruim 12 jaar ben ik voorzitter van “The 
Orange Machine”, waarmee ik schitterende tijden heb 
meegemaakt met als ultiem hoogtepunt de promotie naar 
de TOP-klasse. Inmiddels zijn we wat het voetbal betreft 
weer op aarde teruggekeerd en wordt er alles aan gedaan 
om Montfoort een stabiele hoofdklasser te laten worden.

Als een soort rode draad loopt Radio Stad Montfoort door 
mijn Montfoortse carrière en je kunt het geloven of niet, al 
bijna 20 jaar ben ik verbonden aan Radio Stad Montfoort.

Het begon allemaal bij de tennisbaan onder de zendmast. 
De inmiddels overleden Herman v.d. Kamp nodigde mij 
uit om mee te helpen aan een sportprogramma en al snel 

leerde ik een jong & energiek team kennen met o.a. Ben 
Brand en Edwin Tollenaar als gangmakers en niet te ver-
geten Nettie Kuijer.  Daartussen liep ook de kleine Remco 
Kuijer, die van de toenmalige hotemetotems nog niet te-
veel mocht doen, maar inmiddels is uitgegroeid tot het 
technisch brein van Radio Stad Montfoort, waarvoor hulde.

Van de tennisbaan werd er verhuisd naar Het Heerlijk Ge-
bod (Nu Kruidvat), vervolgens was er daar de van de we-
reld afgesloten keet bij Vianen Kozijn Techniek en uitein-
delijk zorgde Henny v.d. Kamp (geen familie van--)ervoor, 
dat Radio Stad Montfoort in kon trekken bij het zwembad.

Voordat ik voorzitter van v.v Montfoort werd ben ik ook 
nog een aantal jaren voorzitter geweest van Radio Stad 
Montfoort . Uit die tijd was voor mij het hoogtepunt de af-
lossing van de startschuld van Radio Stad Montfoort, waar-
voor wij Kees van Bemmel dankbaar mogen zijn.

Een lokaal Radiostation als Radio Stad Montfoort heeft be-
staansrecht. Het unieke is de diversiteit in de uitzendin-
gen, wat misschien ook wel de valkuil is. Van een “ama-
teuristische “ zender  is Radio Stad Montfoort uitgegroeid 
tot een professionele instelling zonder dat zij hun identi-
teit hebben verloren. Het is en was toch heerlijk om Bart 
Vlooswijk zijn CD-tjes te horen aankondigen of Ad & Ries 
die zich voortdurend verdiepen in het Montfoortse.

Ik moet eerlijk bekennen, dat ik Radio Stad Montfoort niet 
zo vaak beluister. Ik weet echter wel, dat er voortdurend 
geïnnoveerd wordt en dat creativiteit tot grote successen 
kan leiden. Neem bijv. het Radio-Bingospel van Edwin Tol-
lenaar, waarvoor half Montfoort plat gaat. Daarnaast mag 
ik mijzelf zalig prijzen, dat Remco Kuijer er voor gezorgd 
heeft, dat de radiowedstrijdverslagen van v.v. Montfoort 
via RTV9 in de Montfoortse huiskamers komen.

De komende jaren zal ik nog met veel plezier verslag 
doen van de wedstrijden + de nabeschouwing op zondag.
Tot slot hoop ik, dat Radio Stad Montfoort nog jarenlang 
een opleidingsinstituut mag zijn voor jonge , ambitieuze 
radiomakers. 

Dick ten Hoonte

Music was my fi rst love
and it will be my last.
Deze titel hoort bij mij. Het begon al op de kleuter-
school waar ik als jongetje van 5 al voor een groep-
je kinderen liep, die op potten en pannen muziek 
dachten te maken en ik de maat moest slaan met 
een stok. Op de lagere school ging ik met Piet Rut-
ges, mijn buurjongen, de klassen langs. Hij op gitaar 
en dan zongen we samen nummers uit die tijd.

In 1966 ging ik met The Statues uit Montfoort elk week-
end mee naar hun optredens. In de jaren zeventig ging 
ik met mijn broer het land in met zijn drive-in show. Ik 
ging ook platen draaien in de Kajuit in IJsselstein, daar-
na tot 1981 in de discotheek, ook in die plaats. In de 
jaren die volgden stond mijn gezin op de eerste plaats 
maar de liefde voor muziek bleef. Begin 2000 kwam het 
verzoek om mee te doen aan de Prominentenparade 
op de Plaats. Dat was geweldig! In 2005 mocht ik ook 
meedoen met de Montfoortse artiestenavond en dan 
live met een band een paar nummers van Elvis zingen.
Een paar jaar later kwam ik bij de lokale IJsselsteinse 
omroep. Ben daar een paar jaar geweest. Daarna ben ik 
naar Radio 9 gegaan in Lopik. In 2011 bestond het Kno-
penbad 50 jaar en René (Peters) vroeg aan mij of ik de 
muziek kon verzorgen samen met Ad en Carlos Vergeer. 
Het werd een leuke avond! Toen kreeg ik de vraag van 
Ad of ik bij hem in de Zondagmorgenkoorts mijn levens-
verhaal kwam vertellen. Ik mocht mijn muziek meene-
men, dat was op zondag 26 juni 2011. Het gesprek met 
Ad werd heel leuk! Er werd gebeld naar de studio en 
men vroeg of het niet mogelijk was samen met Ad wat 
te gaan doen. Dat gebeurde. Ik kwam één keer in de 
maand en verzorgde dan de muziek. Dat werd na een 
tijdje steeds meer; nu mag ik samen met Ad Vergeer de 
Zondagmorgenkoorts doen en daar ben ik heel blij mee. 
We zijn een goed team samen en ik hoop nog vele jaren 
bij Radio Stad Montfoort te blijven.

Jullie begrijpen dat de liefde voor muziek voor mij nog 
niet voorbij is en als een rode draad door mijn leven zal 
blijven lopen.

Ries de Mooij

Co
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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

Radio Stad Montfoort als rode 
draad door mijn leven



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

VERKOOP VAN GROENTE, FRUIT, 

AARDAPPELEN, VRUCHTENSAPPEN EN FRUITMANDEN

Veelal zelf geteeld en dus voordelig.

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

 Voorgoed van uw 
      vetrolletjes  
      af!

De eerste non-invasieve kliniek in Nederland richt zich al 7 jaar met 
succes op cosmetische behandelingen zonder operatieve ingrepen, 
narcose, littekens en herstelperiode.

Pompmolenlaan 19-A
3447 GK  Woerden

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

Leven gaat voor.
 De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten 
zoals Willem in leven blijven en  ook écht kunnen blijven leven. We strijden 
voor meer donoren, maken ons hard voor preventie en werken  
vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren is geen leven, 
maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het 
leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar  
samen met patiënten, onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven,  
vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben.  
Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl


