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Ziekenomroep De Bonte brengt special met verzoeknummers

Swingend het millennium uit
door Catlijne Akkermans

TERNEUZEN -Pechvogels die tijdens de
millenniumwisseling in het ziekenhuis
liggen, kunnen in ieder gevàl de mooiste
platen van de eeuw beluisteren. Stichting
Ziekenomroep Radio De Honte zendt een
Millenniumspecial uit, waarvoor patiën-
ten zelf de liedjes mogen uitkiezen. Ook
komen er de twee laatste vrijdagen van de
eeuw de beste nummers van de jaren ne-
gentig voorbij.

De omroep bestaat al meer dan tien jaar
en timmert goed aan de weg. Radio De
Honte wordt gerund door 32 vrijwilligers,
van 19 tot 60 jaar. De ómroep zendt 24 uur
per dag uit, soms zonder presentatie. De
computer doet 's nachts al het werk. Twee
kleine jukeboxen zijll gevuld met glan-
zende schijfjes en wordem door de PC aan-
gestuurd om de hele nacht te vullen.
Overdag zijn er mpziekprogramma's voor

iedereen. Zo begint de dag met slow-mu-
ziek (,,Om even rustig wakker te worden",
vertelt voorzitter Jan Ollebek), daarna,
komt een uurtje country of geestelijke
muziek, gevolgd door Nederlandstalige
liedjes en een kinderprogramma, met een
hoog 'Samson en Gert' -gehalte. yerder
schalt elk uur het ANP-nieuws uit de
speakers.
Op woensdag gaan twee dames bij patiën-
ten langs om verzoekplaatjes op te halen.
Die worden dan met de naam van de aan-
vrager en met een eventuele boodschap
uitgezonden. Bijna alles is mogelijk. Een
blik in de kast met cd's bewijst dat: zowat
alle genres zijn vertegenwoordigd. Zelfs
de eerste tien uit de top 100. Elke week
worden er nieuwe singletjes aangekocht.
Ollebek: "Over het algemeen worde,n er
Nederlandstalige nummers aangevraagd.
Jantje Smit, Frans Bauer... Wehebben ook
nog een heleboel LP's, maar die staan in de
kelder opgeslagen."

In totaal zijn er 43'.000 muziekschijfjes
aanwezig. Je zou denken, dat zoveel mu-
ziek eigenlijk overbodig is. Na een paar

Iweken kun je dezelfde plaat al wel weer,
draaien, omdat de zieken dan al weer naar i
huis zijn. Ollebek: "Mensen liggen inder- '
daad veel korter in het ziekenhuis tegen-
woordig, dus eigenlijk maakt het niet uit.
We merken het ook bij hèt ophalen van de
verzoekjes. Veel patiënten zeggen dan,
'morgen ben ik er niet meer!' "

Sponsorbijdragen
De zie1$:enomroep krijgt maandelijks een
bijdrage van het hospitaal en elk jaar be-
naderen de vrijwilligers bedrijven voor
sponsorbijdragen. "We zitten ruim bij
kas", vertelt Ollebek. "Daarom hebben
we pas ook een mooie investering kunnen
doen." Die investering bestaat, uiteen
riieuwemengtafel, waar 'de knoppen' op-
zitten en drie computers om de program-
mering in te stellen.


