
De studio van Radio De
i:Honte bevindt zich in het zie-

kenhuis, op de eerste etage, bo-
ven de receptie. In deze goed
geoutilleerde studio vertellen

r. voorzitter Dick Maters en pro-
grammaleider Johan Dobbelaar
hun verhaal over de enthou-

II siaste vrijwilligers, die uiterst
I gemotiveerd met !:lUnhobby be-
zig zijn en met hun program-
ma's voor een welkome afwisse-
ling zorgen voor velen die voor
korte of lange tijd in het zie-
kenhuis moeten blijven.
, De voorzitter van de stichting
Dick Maters begint over de
startperiode: "Voordat het

~ nieuwe streekziekenhuis eind
1988 in gebruik werd genomen,
staken de medewekers van de
omroepen die er op dat moment
in de ziekenhuizen in Hulst,
Sluiskil en Terneuzen waren, de
koppen bij elkaar. De zieken-
omroepen van Sluiskil en het
Julianaziekenliuis zouden sa-
menwerken. De medewerkers
van Radio Nightingale uit Hulst
vielen af vanwege de grote af-
stand. Ze stelden wel appara-
tuur ter beschikking. De Stich-
ting Ziekenomroep Radio De
Honte werd opgericht en er
werd een bestuur gevormd. We
wilden zorgen voor een finan-
cieel gezonde omroep. We wil-
den niet meer alleen afhanke-
lijk zijn van de opbrengst van
de stickerverkoop".

Bedrijven
, "Directeur patiënenzorg Ra-
'maekers overlegde met ons en
zorgde ervoor dat het zieken-
huis ons een maandelijkse bij-
drage ging leveren. Om een
startkapitaal te krijgen, begon-

I

nen we een loterij met 10.000
loten van één gulden., Die
brachten we allemaal a~n de
man. Alvast een mooi begip. We
schreven het bedrijfsleved aan.
Ook dat was succesvol. Van
Zeeland Supply kregen we bij-
voorbeeld een enorme gift.IToen
we bij de gemeente Terneuzen
aanklopten voor subsidie, wa-
ren ze daar zo enthousiast.. dat
ze de andere Zeeu\ysch-
Vlaamse gemeenten opbflden
om ook mee te doen. Ook o.p dit
moment kunnen we het finan-
cieel nog goed redden. Zowel
het bedrijfsleven als verschil-
lende particuliere donateurs
steunen ons prima".

"Nadat we onze studio in-
richtten, konden we aan de
slag. Ons eerste werk was het
verzorgen van de live reportage
bij de opening van het nieuwe
ziekenhuis door prinses Juliana.
In nauwe samenwerking met de
medewerkers van Radio Delta,
de ziekenomroep uit Oostburg,
deden 'we verslag van Ideze
feestelijke gebeurtenis. We
zorgden er door gebruik te ma-
ken van videocamera's zelfs
voor, dat de patiënten in hun
bed alles op de televisie konden
volgen. Met de medewerkers
van Radio Delta hebben we
sindsdien een uitstekend con-
tact. Een paar keer per jaar kij-
ken we bij elkaar in de keu-
ken". I

"In het begin hadden we~nog
al eens problemen. De m~de-
werkers moesten natuurlijkJ,nog
-even aan elkaar en aan de~'ap-
para tuur wennen. We dra~ien
nu voor het vierde jaar en jmo-
menteel loopt alles heel~ek-
ker !"

De huidige programmaleider
Johan Dobbelaar, zo'n twee
jaar actief bij De Bonte, gaat
verder: "We hebben op dit mo-
ment 40 vaste medewerkers.
Dat zijn allemaal vrijwilligers,
waarvan er slechts enkelen in
het ziekenhuis werkzaam zijn.
Verschillende presentators pre-
senteren de vele programma's
en 18 technici zorgen voor de
bediening van de apparatuur
tijdens de opnames en uitzen-
dingen. Onmisbaar zijn ook de
dames van de 'verzoekjes op-
haaldienst', Dat zijn leden van
de Zonnebloem, die voor onze
verzoekplatenprogramma's de
afdelingen afgaan. Per pro-
gramma komen de verzoekjes
van twee afdelingen aan de
beurt" .

Het bestuur van Radio De
Honte bestaat momenteel uit
voorzitter Dick Maters, secreta-
ris René van Aalst, penning-
meester Peter Boon en de leden
Dicky Baars en Elly Buyse. In
het maandelijks bestuursover-
leg wordt het reilen en zeilen
van de omroep doorgesproken.
Programmaleider Dobbelaar en
het hoofd van de techniek Wim
van Drongelen, de man die
zorgt voor het onderhoud, repa-
ratie en ontwikkeling van de
apparatuur, zijn dan ook altijd
aanwezig om hun zegje te doen.

Uitbreiden
De 39-jarige voorzitter Dick

Maters, in het dagelijks leven
werkzaam in een schoen- en le-
derwarenzaak, vertelt verder:
"Ja, we hebben best een levend
bedrijf. We proberen de patiën-
ten zich thuis te laten voelen in
het ziekenhuis, hun noodge-

r dwongen verblijf hier zo aange-

I, naam mogelijk te maken". '

\

"We bieden heel gevarieerde
programma's: verzoekplaten,
humor, geestelijke liederen,
folk, klassiek, Nederlandstalig, I

. actualiteiten, gouden oude, de
\

kerkdienst en ga zo maar door.
Voor elk wat wils. We zenden
elke dag uit. Onze programma's
zijn zowel 's inorgens, 's mid-
dags als 's avonds op kanaal 4
te beluisteren. Momenteel zen-
den we wekelijks 18 uur nieuwe

programma's uit en brengen
daarnaast 211/2 uur herhaling..

Daar komt binnenkort verande-
ring in. We willen het aantal
programma's uitbreiden. We in-
stalleerden kort geleden een


