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Onder het toeziend-

Van onze correspondent

" oog van de notarissen Van stee, Everaert en Dieleman is maandag de oprichtingsacte van de stichting ziekenomr,pep 'Radio De Ronte' getekend. D.
Maters en
van Duist,'resepctievelijk voorzitter-en
programmaleider
van de nieuwe ziekenomroep, verrichtten deze historische handeling.
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TERNEUZEN1- Op het notariskantoor Van Stee, Everaert en Dieleman te Terneuzen is gisteren de oprichtingsacte van Jle stichting ziekenomroep Radio de Honte
door twee leden van het .eveQ.talligebestuur ondertekend.
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De ondertekenaars waren Dick' ziekenomroep. Radio de Honte
Maters, voorzitter van de stich- ,is voortgekomen uit de zieken..
ting en Ton 'fn Duist, pro- ; omroepen van Sluiskil én Tergrammaleid
n. ziekenomroep Radio
er }Tande nieuwe~, neuz
F.righ'ngale uit Hulst beeft wel
u
fi'~
"',e to, edewerkingverleendbij
tandkOming van Radio
I~e Ho te, maar neemt niet deel
.lÏflpe ~euwe stichting.
'Ï>aa~.ziekenomroepRadio de .
Honte 'op10en 11december tijdens dè open dagen van het
nieuwe streekziekenuis zich
[look aan het publiek wil presenDuist, programmaleider van
teren, zijn de uitzendingen in
de nieuwe zi~kenomroep.
Sluiskil en Terneuzen momenteel stop gezet en zijn de leden
Momenteel zijn de leden druk
druk bezig met de inrichting
doençle met de inriçhting van
van de nieuwe studio en met de
denjeuwe s~udio e() met de
voorbereiding van de programvoorbereiding van de pro,
,ma's,
gramma's. Tijdens de open
dag worden loten verkocht
Tev~ is het 10en lldec~, ~rl{r~ R~publiek &é~~laatSt
ten bate van de ziekenom~
kanS om 16ten ten bate V'an'élé
roep. De treJf.k:ingvindt maannieuwe ziekenomroep te kopen,
dag 12 december plaats. Op
daar de trekking 12 december
dO()(ierqag"14, december, de
wordt gehouden. Op 14 decemdag d/it de. patie~tef1()verber, de dag dat de patiënten
géian van de ziekenhui;;en te
" overgaan van de ziekenhuis uit
.tlf./lst,SluiskH en Terneuzen
Hulst, Sluiskil en Terneuzen
lIaar het nieu~er{>treekzie,
naar het streekziekenhuis De
I<.enhuis , zen.di Radio 'qp
I\~onte
te Terneuzen, zal Radio
Honte' voor het eerst uit.
de Honte starten met haar eer~
'Iste officiële uitzending.
.

I Op 14 december, de dag waarop de eer!i ste zieken in het splinternieuwe
streekziekenhuis D~ Honte arriveren,
gaat ook Radio DeHonte de lucht in.
Of liever gezegd de kabel op, want het
signaal vanuit de nieuwe studio boven
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de ziekenhuisreceptie wordt via de

,

huisinstallatie
geven.

aan de zieken doorge-

De nieuwe omroep is een voortzetting
van de oude ziekenomroepen

Julianaziekenhuis in Terneuzen en het

I

Sint Elisabethziekenhuis

I

in Sluiskil.

De ziekenomroep Radio Nightingale
van het Sint Liduinaziekenhuis in
CHulstheeft welmedewerking verleend
aan detotstandkoming van de nieuwe
ziekenomroep, maar neemt er verder
geen deel aan.
De studio van de nieuwe ziekenomroep'is te bewonderen tijdens de open
dagen van het ziekenhuis De Hontein
het weekeinde van 10 en 11 december.
Dan kunnen ook loten ten bate van de

\omroep worden gekocht.
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Radio ,De Honte
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in het
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" Tijdens de open dag presenr. teert ziêh ook de nieuwe zie-
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kenomroep Radio 'De Honte;

die is voortgekomen uit de
ziekenomroepen van de ziekenhuizen van Sluiskilen Terneuzen
De
Hulster
ziekfmomroep Radio 'Nig~l}ngale' neemt! niet deel in ,de
nieuwe stichting, maW,heeft
wel haritj- enspandien~ten
verleend. De oprichtingsakte
van destichtifJY z(f1kenomroep ,Rad~~'[)e' Honte'p'flsseerde enké/e weken geleden
de' notaris. De stichtingsakte
wefd.cmdertekend door Dick
Maters, voorzitter van het
stichtingsbestuur en Ton van
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