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TERNEUZEN- Drie maanden lang hebben vrijwilligers van de ziekenomroep
Radio De Honte hard geklust aan hun
nieuwe studio in het ziekenhuis in Terneuzen. Dat karwei zit er nu op. Vanaf
maandag kunnen de vrijwilligers van
de omroep er aan de slag.
Radio De Honte bivakkeerde sinds de
opening van het gelijknamige ziekenhuis in Terneuzen in een studio die bestond uit drie gescheiden kleine ruimtes: één deel voor de techniek, dat door
een glazen wand gescheiden was van de
presentatieruimte, en een derde gedeelte waar de platen en cd's opgeslagen waren. De drie ruimtes zijn nu samengevoegd, zodat er op de eerste verdieping
in het ziekenhuis (direct boven de centrale balie op de begane grond) een ruime studio van zo'n drie bij zes meter is
ontstaan.
Voorzitter Jan Ollebek en penningmeester Dick Maters zijn er bijzonder mee in

Ziekenomroep zit er gezond bij
hun nopjes. Terwijl ze in de studio vertellen over de ziekenomroep, komt 'zingende timmerman' Piet van Puyvelde,
die bij het ziekenhuis in dienst is, nog
de laatste hand leggen aan een plint je
van de platenkast. Of liever gezegd, de
cd-kast, want de collectie elpees van de
ziekenomroep is opgeslage:p. in de kelder van het ziekenhuis. Cd's en mini-discs, zo'n tweeduizend in totaal,
hebben de rol van muziekdrager immers ook hier van het vinyl overgenomen. Met de nodige creativiteit heeft
Maters nog wel enkele lp-hoezen gebruikt om de wanden in de studio mee
aan te kleden.
Radio De Honte werkt met 25 vrijwilligers en draait geheel op donaties. Het
stichtingsbestuur zou graag nog wat
meer vrijwilligers begroeten: mensen
die programma's willen maken, tech-

niek willen doen, of die een keer in de
week langs de afdelingen willen gaan
om verzoeknummers te verzamelen,
kunnen zich bij hem (0115-614298)melden.
De ziekenomroep zendt 24 uur per dag
muziek uit voor de ruim tweehonderd
patiënten in het ziekenhuis in Terneuzen. Overdag en 's nachts zorgt een computerprogramma in samenwerking met
drie cd-wisselaars en drie minidisc-speIers voor de muziek. 's Avonds zijn er
live-uitzendingen, zoals het verzoekplatenprogramma op woensdag van 20.00

uur tot 22.00 uur. Nummersdaarvoor

kunnen overigens niet alleen door patiënten in het ziekenhuis worden aangevraagd, maar door iedereen die iemand
kent die daar ligt. Dat is mogelijk via
de internetsite radiodehonte.nl.
"Het komt ook wel eens voor, dat ie-

"mand een nummer aanvraagt dat niet
in onze collectie zit. Een patiënt had bijvoorbeeld het verzoek om een nummer
te draaien van' de Griekse André Rieu'.
Dat nummer hadden we zelf niet, maar
hij vroeg om even langs te komen omdat hij de cd zelf wel bij zich had. Dat
soort dingen is'altijd leuk", vertelt Maters.

Internet
Het bestuur van de ziekenomroep, die
programma's uitwisselt met de ziekenomro.epDelta in het Oostburgse Antoniusziekenhuis, wil het internet op termijn ook gaan benutten om Radio De
Honte langs di~ weg bereikbaar te maken voor het luisterpubliek.
VolgensJan Ollebek neemt de luisterdichtheid van de radio-omroepen in de
ziekenhuizen overigens af als gevolg
van de concurrentie van televisie aan
het ziekenhuisbed.
De officiële opening van de vernieuwde
studio is maandag 22 november om
19.30uur.

