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Geld nodig voor nieuwe apparatuur

Ziekenomroep.op zoek naar.dona~eurs
TERNEUZEN - De ziekenom-
roep van het streekzièkenhuis
De Honte in Terneuzen gaat
geld inzamelen voor nieuwe ap-
paratuur. Daar is behoefte aan
in verband met de plannen om
in de toekomst meer op lokatie,
buiten het ziekenhuis, opnamen
te maken. De omroep denkt aan
registraties van kerstvieringeu,
de Havenfeesten of bijvoor-
beeld muziekuitvoeringen.
Bovendien is na een jaar - de
omroep begon haar uitzendin-
gen op 14 december 1988 - de
garantieperiode op de meeste
apparatuur verlopen, zodat re-

paratiekosten voor rekening
van de omroep zullen komen.
Secretaris Peter Boon: "Onze
apparatuur wordt intensief ge-'
bruikt. Niet alleen gedurende de
37 uitzenduren per week, maar
ook tijdens het maken van de
opnamen. We hebben onszelf
toch bepaalde kwaliteitseisen
gesteld, die met inferieure appa-
ratuur niet kunnen worden be-
naderd. "
De geplande inzamelactie kent
drie onderdelen. Bij de patien-
ten in het ziekenhuis worden do-
nateurskaarten aan de man ge-
bracht. Voor minimaal tien gul-

den kan iedereen donateur wor-
den. Voor beclrijven kost het do-
nateurschap minstens vijftig
gulden. Daarna gaan de vrijwilli-
gers van de ziekenomroep, veer-
tig in totaal, huis-aan-huis dona-
teurs werven. Gelijktijdig met
de donateursactie begint de ver-
koop van stickers. Aan het eind
van dit jaar wordt een grote lote-
rij gehouden. Mensen die dona-
teur zijn, vinden op de kaart'een
nummer dat meedoet in de lote-
rij.

Promotie
Boon: "De donateuractie is te-
vens een soort promotie voor on-
ze omroep. Wanneer de actie
succesvol verloopt, betekent dat
dat we ons op, lokatie kunnen
gaan(,profileren, hetgeen de be-
kendheid van de omroep ten
goede komt."
Voor de Stichting, ontstaan uit
een fusie tussen de omroepen
van het Julianaziekenhuis te
Terneuen en het Elisabethzie-
kenhuis te Sluiskil en in de be-
ginperiode onder meer met do-
naties van de gezamenlijke
Zeeuws-Vlaamse gemeenten en
Zeeland Supply in Terneuzen
gestart, komt nu een stukje
werkelijkheid om de hoek kij-
ken: de strijd om het bestaan.
Voorzitter Dick Maters beseft
dit terdege. Hij stelt vast dat
meer en betere programma's
ook behoefte aan meer geld be-
tekent. "Natuurlijk is er een
maandelijkse bijdrage van het
ziekenhuis: net voldoende om
geregeld nieuwe muziek van aan
te schaffen, het noodzakelijke
onderhoud te plegen en een heel
klein beetje te sparen. Echte in-
Vii"teringen moeten op een an-
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, Toch is hij njètontevreden Wi:lU-:neer hij de buidige activiteiten
I vergelijkt met die in de beginpe-
'I,riode van de omroep in Terneu-
1zen eind jaren zeventig: een uur
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" radio per week in een ruimte die
" na iedere uizending moest wor-
"den ontruimd.:Programmaleider Ton van
iDuist legt nog even uit wat de
meest beluisterde programma',s
zijn: "Om te beginnen scoort het
verzoekplatenprogrämma hoog.
Vervolgens ons wekelijkse coun-

I try en western programma en
'goud van oud'. Op donderdag-
middag draaien we een geeste-
lijk programma, terwijl er op
zondag via onze apparatuur
kerkdiensten worden uitgezon-

\ den. Deze vallen evenwel niet
ionder verantwoordelijkheid van
de ziekenomroep."


