Van onze verslaggever
Frank van Cooten

RADIO DE Honte bestaal nu dus
vijf jaar. Dit eerste lustrum wordt
zaterdag gevierd in het streekziekenhuis De Honte.
De ziekenomroep werd uiteindelijk gevormd uit de ziekenomroepen in Terneuzen en Sluiskil. Hulst haakte vanwege de afstand naar de Scheldestad af.

11'"De studio

in Hulst zou wel in stand

blijven maar dat zag het bestuur niet zo
zitten. Een studio in een leeg ziekenhuiscomplex was niet echt ideaal. De
apparatuur kost immers nogal wat geld.
Voor het bestuur de reden om af te
Naken," aldus E. Buijsse', bestuurslid
van de ziekenomroep.
Sponsors
In '88 begon de voorberaiding voor de
nieuwe ziekenomroep. Dat duurde een
jaar. Er was namelijkfnogal wat geld
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nodig om de nieuwe studio in te richten..
Alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten gaven
geld en de ziekenomroep heeft een aantal vaste sponsors. Op 10 mei '89 ging de
ziekenomroep de ether in met veertig,
vrijwilligers. "We zitten nog steeds op
dat aantal vrijwilligers. Het zijn uiter- ,
aard niet meer dezelfde mensen. Vanwege studie of ander werk verandert der
samenstelling wel eens. Maar ze tonent
allemaal dezelfde inzet en hetzelfde enthousiasme."
Ziekenomroep Radio de Honte zendt
iederedag uit van 20.00tot 22.00uur.
"We beginnen met de uitzending na het
bezoekuur. Het programma wordt de
anderemorgenvan 10.00 tot 12.00uur 1
herhaald."
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dersom. Radio Delta heeft bijvoorbeeld
een licht klassiek programma dat wij
niet hebben."
"Daarnaast brengen wij een gospelprogramma. Met name ,deze programma's
wisselen wij uit. Die' samenwerking
loopt prima. Uiteraard zenden we ook
andere programma's uit. Zoals muziek
uit de oude doos vanaf 1940 tot heden en

een Nederlandstalig programma. Daar-.
naast brengen we twee verzoekprogramma's per week. Vrijwilligers van de
Zonnebloemgaan langs de patiënten om
te vragen welk plaatje ze graag willen
horen."

bedrijven van, het ziekenhuis werden
aangeschreven met de vraag of ze het
evenement wilden sponsoren. De respons viel bitter tegen. De reacties zijn
ons slecht bevallen. Vandaar dat we een
sober programmq in elkaar hebben ge-"
zet. Gelukkig krijgen we veel medewerking van het ziekenhuis."
De ziekenomroepis zaterdagvan 10.00
tot 17.00 uur rechtstreeks vanuit het
restaurant in de lucht. Medewerking
wordt onder andere verleend door zanger Piet van Puijevelde,cabaretier Frans
de Schepper en het clownsduo Wim de
Groote en Kees van Oostrum. Het duo
geeft ook op ,dekinderafdeling een voorstélling. Het programma wordt ook via
het interne televisie-net uitgezonden
voor de patiënten die niet in het restaurant kunnen zijn.
Op zondag wordt eeh oecumenische
dienst gehouden met medewerking van
de plaatselijke zanggroep Ortamin. Deze
dienst begint om 10.00 uur in de grote
hal en wordt voorgegaan door dominee

Sober programma
De omroep van De Honte werkt sinds '. Bij het vijfjarig jubileum wordt zaterdag
uitvoerig stilgestàan. Volgens mevrouw
kort samen met Radio Delta, de ziekeBuijsse vergde de lustrumviering heel
nomroep van het Anthoniusziekenhuis
in Oostburg. Het gaat dan voornamelijk I wat voorbereiding. "De grote vraag was
of we voldoende gela bij elkaar konden
om uitwisseling van programma's. "Het
voordeel is dat wij programma's uitzen- \: krijgen. Er werd een commissiegevormd
den die Radio Delta niet heeft en andie hiervoor moest zprgen. Toeleverings- Boersma en pa\tor Eggermont.
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