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Televisie kijken bij RTV Apeldoorn
RTV Apeldoorn maakt dagelijks een nieuwe televisie-uitzending. Start
van die uitzending is om 18.00 uur, daarna herhalen we die elk half
uur tot 24.00 uur en de volgende dag tussen 09.00 en 12.00. De
uitzendingen hebben een wisselende lengte maar dus wel een vaste
aanvangstijd.
Als er geen uitzending is kunt
u kijken naar de Kabelkrant.
Hierop vindt u korte berichten
en agendazaken. Plaatsing van
die berichten is gratis! Stuur uw
bericht naar kabelkrant@
rtv-apeldoorn.nl. Leuke foto’s uit
Apeldoorn en omstreken plaatsen
we ook, stuur ze vooral in! Tijdens
de Kabelkrant is Radio Apeldoorn
te horen.
Wat kunt u verwachten? Maandag,
woensdag en vrijdag: Nieuws en
weer uit Apeldoorn en omgeving.
Op zondagavond zenden we het
weekoverzicht uit met daarbij
ook het nieuws uit de regio. Dit

laatste is mogelijk omdat we hierin
samenwerken met onze collega’s
uit Deventer.
Een vast programma op de vrijdag,
na het nieuws, is het Speelveld.
Hierin volgen we de politiek en
de gemeente. Onderwerpen zijn
besluiten van de gemeenteraad en
de gevolgen daarvan maar ook de
werkzaamheden van de gemeente.
Bijvoorbeeld de bladcampagne,
het aanleggen van rioleringen,
vergunningen (hoe werkt dat?) of
het parkeerbeleid.
De donderdag is voor series.
Dat kan een aflevering zijn van:
•Camera op kunst: hierin staat een
Apeldoornse kunstenaar centraal.

EEN GOEDE REDEN
om deze krant te bewaren is omdat al onze gegevens
er in staan. In de weken na de verspreiding
zullen wij op 50 adressen in de gemeente Apeldoorn
aanbellen en vragen naar deze krant.
Als u deze kunt laten zien en een vraag kunt beantwoorden
uit de krant hebben we een smakelijke verrassing voor u.

Nieuw

Toyota Auris Hybrid

TV opname ter gelegenheid van het WK Beachvolleybal 2015.
•Je geld en je leven: waarin het
vaste panel met een deskundige
gast praat over een onderwerp
gerelateerd aan geld, bijvoorbeeld
uw pensioen, de belastingaangifte
of verzekeringen.
•Apeldoorns podium: hierin
treden Apeldoornse artiesten en
bands op, doorgaans opgenomen
op locatie, bijvoorbeeld bij een
optreden.
•In gesprek met Leny: een
maandelijks magazine waarin
Leny Looden evenementen die
op de agenda staan bespreekt;

ADVERTEREN
bij uw lokale omroep,
verrassend goedkoop
en een groot bereik!
Vraag naar de tarieven
of een vrijblijvende offerte!
adverteren@rtv-apeldoorn.nl

lees verder op pagina 5

Met een TV van RTV STEGEMAN blijft TV Apeldoorn scherp in beeld

MET STANDAARD AUTOMAAT EN SLECHTS 14% BIJTELLING
De Auris Touring Sports is er vanaf € 20.250,-.
Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,5-3,6 L/100km (27,8-28,6 km/L); CO2 79-82 gr/km.
* Prijs is incl. BTW en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de Auris Hybrid Touring Sports Lease Automaat vanaf € 28.250,-.
Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.
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Beste kijker/luisteraar uit Apeldoorn,

Voor u ligt de omroepkrant van uw lokale omroep
De bedoeling van deze krant is om u informatie aan te reiken over uw
lokale omroep op een overzichtelijke compacte wijze. Informatie over alle
radio- en televisieprogramma’s, onze website en de Kabelkrant. U krijgt
ook een kijkje achter de schermen met verhalen van onze vrijwilligers.
Ruim 150 vrijwilligers houden u
dagelijks op de hoogte van het
laatste nieuws op radio, televisie
en via internet. U zult begrijpen
dat wij als bestuur erg trots zijn op
deze club.
Dit jaar is er veel veranderd bij de

kabelproviders. Ziggo en UPC zijn
gefuseerd. Daarmee zijn kanalen
gewijzigd maar zijn er ook kanalen
bijgekomen. Ook is RTV Apeldoorn
sinds begin dit jaar te ontvangen
via het ADSL netwerk van KPN.
Kortom, we zijn nu te ontvangen

in circa 95% van de Apeldoornse
woonhuizen. Voor de exacte
kanalen en frequenties, zie elders
in deze krant.
Verder kunt u natuurlijk alles lezen
over de huidige programmering bij
uw lokale omroep. En misschien
spreekt één van de programma’s
u wel zó aan dat u daaraan wilt
meewerken.
Er is nog een reden om deze krant
te bewaren. In de komende weken
gaan wij bij 50 adressen in de
gemeente Apeldoorn aanbellen.
We zullen dan een vraag stellen
waarvan u het antwoord in deze
krant kunt vinden.
Geeft u het goede antwoord dan
hebben we een leuke (en lekkere)
verrassing voor u!
Ook kunt u in deze krant lezen hoe
u met ons in contact kunt komen.
Of het nu is om een rommelmarkt
aan te kondigen of een groot
evenement waar u aandacht voor
zou willen vragen. We zijn er voor
alle Apeldoorners. Bent u getuige

van een gebeurtenis dan kunt u
het ons laten weten d.m.v. foto’s,
filmpjes of een telefoontje. Wat is
er mooier om aan Apeldoorn te
laten zien dat uw team kampioen
geworden is of dat uw buurman
eendjes uit een put gered heeft.
RTV Apeldoorn is een multimediaal
platform voor heel Apeldoorn!!!!
Ik wens u veel leesplezier met de
omroepkrant en …..wellicht bellen
we binnenkort wel bij u aan!
Gert Mulder, Voorzitter

Colofon

RTV Apeldoorn
Arnhemseweg 82
7331 BN Apeldoorn
Telefoon 055- 5335166
Mail: redactie@rtv-apeldoorn.nl
Website: www.rtv-apeldoorn.nl

Toyota Occasion 4x Garantiepakket

Altijd de 4 beste garanties op elke Toyota occasion!
%HQWXYDQSODQHHQRFFDVLRQDDQWHVFKDƩHQ"'DQEHQWXELMGH7R\RWDGHDOHUDDQ
KHWEHVWHDGUHV8SURƪ WHHUWQDPHOLMNDOWLMGYDQGHEHVWHJDUDQWLHVRSHONH7R\RWD
RFFDVLRQ=RRQWYDQJWXPLQLPDDOPDDQGHQGH]HNHUKHLGYDQGH%RYDJJDUDQWLH
'H NLORPHWHUV WDQG LV DOWLMG JHFRQWUROHHUG DDQ GH KDQG YDQ KHW 1$3 V\VWHHP
'DDUQDDVWZRUGWXZRFFDVLRQDIJHOHYHUGPHWHHQQLHXZH$3.]RGDWXGDDUHHQMDDU
ODQJQLHWQDDURPKRHIWWHNLMNHQ(QPRFKWXSHFKNULMJHQRQGHUZHJGDQZRUGWX
GLUHFWJHKROSHQGRRURQ]HJUDWLVSHFKKXOSLQKHHO(XURSD0HWGLWSDNNHWEHQWXGXV
YHU]HNHUGYDQYHHOULMSOH]LHU8EHQWYDQKDUWHZHONRPLQRQ]HVKRZURRP

Wagenmaker

• Radio
• Televisie
• Website
• Kabelkrant
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Aan deze uitgave werkten mee:
Charlene Berkhout,
Rob Bremer,
Herma van Dorth,
Rozanne Franssen,
Daniël van Harmelen,
Elisabeth van Horen,
Marcel Kervel,
Derk Laning,
Theo Witlox,
Herman Woudenberg,
Chantal Zwaag,
Druk: Kripton
Bezorging: All-Inn verspreidingen
Adverteren via RTV Apeldoorn?
Radio, TV, Kabelkrant, Website.
Verrassende tarieven en combinaties
Meer weten:
adverteren@rtv-apeldoorn.nl
FM zenders:
107.1 FM (Apeldoorn)
106.3 FM (Uddel)
105.5 FM (Hoenderloo)
Ziggo:
Televisie digitaal: kanaal 36
Radio digitaal: kanaal 915
Televisie analoog: kanaal S15
Radio analoog (kabel): 93.1 FM
KPN:
Televisie digitaal: kanaal 613
Radio digitaal: kanaal 363
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Voor kwaliteit en service

Toyota
Wagenmaker
Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666
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Een dag op de redactie

Voordat iets op tv uitgezonden kan worden, moet er veel werk worden
verricht. Elke dag zijn er redacteuren hard aan de slag bij de omroep om
onderwerpen te vinden voor de verschillende radioshows, tv-uitzendingen
en de kabelkrant van RTV Apeldoorn.

Zo ook deze ochtend wanneer rond
09.00 de altijd goedgehumeurde
vrijwilliger Sylvia Spruit
binnenkomt. Meteen worden
er grapjes gemaakt, er wordt
gelachen en natuurlijk, koffie
gehaald. Sylvia werkt sinds januari
bij de omroep en doet voornamelijk
werk op de redactie.

Elke ochtend wordt er op de
redactie eerst gekeken wat er
aan mails en persberichten is
binnengekomen, dus begint Sylvia
daarmee. “Je kan zien dat het
komkommertijd is”, zucht ze. Dus
moet er druk worden gezocht naar
andere geschikte onderwerpen.
“Je moet zelf met ideeën komen,
anders gebeurt het niet.” En er
moet nogal wat geregeld worden
op zo’n dag. “We hebben een
planbord voor de radio en we
moeten dagelijks maar liefst vijf
onderwerpen vinden voor de
radioshows. Soms bellen mensen
af en dan moet je heel snel iets
nieuws regelen. “ Wanneer er

dan een geschikt onderwerp is
gevonden kijkt Sylvia meteen of
het ook iets is voor tv. Elke ochtend
vindt er een vergadering plaats
tussen een redacteur en het hoofd
van de tv-ploeg, Rob van Leeuwen.
Alle mogelijke onderwerpen worden
dan besproken. “Ik ben een
creatief persoon en ik zie kansen.”
Dat zie je ook tijdens het overleg.
Waar Sylvia soms nog een kans
ziet, gooit Rob het onderwerp zo
aan de kant. “Maar dat is ook
nodig, zo vul je elkaar aan”, aldus
Sylvia. “Als we het een geschikt
onderwerp vinden moet er nog
heel veel gebeuren. Eerst ga ik
overal achteraan bellen, zoveel
mogelijk informatie verzamelen
en afspraken maken. Dat verwerk
ik allemaal in een document
zodat mijn collega’s het makkelijk
kunnen oppakken.” Een goede
voorbereiding en communicatie
is volgens haar erg belangrijk. En
aangezien Sylvia zelf ook af en
toe op pad gaat als verslaggever
weet zij hoe belangrijk een goede

APK écht voor een vaste lage prijs

Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een
emissietest. De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden
geen andere werkzaamheden verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw
auto niet aan de keuringseisen blijkt te voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw
toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.

Wagenmaker

Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666

voorbereiding is. “Ik heb zelf lang
in de ICT gewerkt dus dit werk ligt
mij wel. Toen ik even geen werk
had ben ik via de vacaturebank
voor vrijwilligers bij RTV Apeldoorn
terecht gekomen. Toen ik de
functie bij RTV Apeldoorn zag heb

ik meteen gereageerd. Ik ben
nieuwsgierig, ondernemend en ik
heb een hele brede interesse.
Het paste helemaal bij mij.”
En dat is ook te merken aan de
sfeer die ontstaat als zij bij de
omroep binnenkomt.

Radio en tv
vacatures,
iets voor jou?
Zie pagina 6

Schema televisie-uitzendingen
Waar kunt u RTV Apeldoorn op uw tv vinden? Kijk op pagina 11
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Wij zorgen dat uw Toyota een echte Toyota blijft
Onze APK is echt ‘all inclusive’. Wij rekenen geen extra kosten voor afmelding of een
emissietest. De APK keuring staat los van het onderhoud van uw Toyota. Er worden
geen andere werkzaamheden verricht en dus ook geen extra kosten gemaakt, tenzij uw
auto niet aan de keuringseisen blijkt te voldoen. In dat geval vragen wij altijd eerst uw
toestemming om de reparatie uit te mogen voeren.
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Een kijkje achter
de schermen bij 055FM
Het is bijna helemaal stil in de redactieruimte van RTV Apeldoorn. Je
hoort alleen getik op een toetsenbord en de radio staat zachtjes aan.
Niemand zegt wat, tot er door de boxen klinkt: ‘Dit is RTV Apeldoorn met
nu het Novum Nieuws van zeven uur’. De presentatoren van 055FM
kijken elkaar verschrikt aan. “Is het nu al zeven uur?! Het wordt tijd om
naar de studio te gaan.” Er worden nog wat laatste besluiten genomen
en vervolgens lopen ze de trap op naar de studio en 055FM kan beginnen.
Na de show wordt er geëvalueerd, maar eigenlijk gaat de show gewoon
nog even door. Het ouwehoeren stopt niet. 055FM is een soort
gigantische vriendengroep van mensen die graag samen radio maken en
iedereen is welkom.
Boven wacht technicus Niek, die
wèl op tijd naar boven was gegaan.
Hij heeft alles klaar staan en de
presentatoren van vanavond, Derk
en Amber hoeven alleen maar te
praten. Niek doet de rest. Derk
en Amber presenteren niet iedere
dag, want elke avond zitten er

andere presentatoren bij 055FM.
Het jongerenprogramma wordt
gemaakt door een groep van
ongeveer twintig jongeren van alle
leeftijden. De jongste radiomaker
is 12 en de oudste 24 jaar. Iedere
maandag, woensdag en vrijdag
maken ze radio van 19:00 tot

Hier kunt u ons vinden
ETHER 		
STEUNZENDERS

107.1 FM
Hoenderloo: 105.5 FM
Uddel: 106.3 FM

KABEL ANALOOG:
RADIO		
TELEVISIE

Kabel 93.1 FM
Kanaal S15

KABEL DIGITAAL:
RADIO		
TELEVISIE

Kanaal 915 (C+ module op kanaal 364)
Kanaal 36 (C+ module op kanaal 329)

RADIO		
TELEVISIE

Kanaal 363
Kanaal 613

20:00 uur. Dat het zo’n groot team
is maakt het volgens Amber alleen
maar toffer om mee te werken
aan 055FM. “Je zit iedere avond
met iemand anders. Daardoor
is er altijd genoeg ruimte voor
spontaniteit.” Ook vanavond.

Het is de maandag na Lowlands,
drie minuten voor de microfoon
weer open gaat komt iemand op
het idee om collega Rozanne te
bellen. Ze is het hele weekend
naar Lowlands geweest, misschien

14-08-14 08:49

is het leuk om met haar even het
weekend te bespreken. Zo gezegd,
zo gedaan. Toch blijkt het een
interview met hobbels. Tijdens
het interview gaat de microfoon
van Derk kapot, waardoor hij niet
meer te horen is op de zender.
Toch een redelijk belangrijk detail
tijdens een uitzending. Gelukkig
kan er snel een andere microfoon
geregeld worden waardoor de
show weer door kan gaan. Het is
één van die dingen die bij 055FM
hoort, alles kan en niks is te gek.

De Zonnegolf:
oud en actief
De Zonnegolf, een onderdeel van RTV Apeldoorn, bestaat al
sinds 1959 en richt zich tegenwoordig speciaal op ouderen met
diverse activiteiten. Zo is er de Hersengymnastiek
die door enthousiaste vrijwilligers maandelijks wordt georganiseerd
in verschillende woonzorgcentra.
Veel ouderen gaan met plezier de strijd met elkaar aan om zoveel
mogelijk quizvragen goed te beantwoorden. Jaarlijks is er de grote
finale en nemen de deelnemende woonzorgcentra het tegen elkaar op
om de wisselbeker te winnen. Een andere activiteit is de Witte Bedjes
middag, die in maart volgend jaar voor de 44e keer wordt gehouden.
Mensen die langdurig ziek of minder mobiel zijn kunnen genieten
van een gezellige middag met muziek, dans en sketches.
Voor bewoners van de Matenhof
maakt de Zonnegolf een verzoekplatenprogramma.
Een vrijwilliger noteert wekelijks de verzoekjes en maakt er een mooi
programma van, dat de week erna wordt uitgezonden.
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PROBEER DAAR MAAR EENS

TEGEN TE ZEGGEN!

vervolg van voorpagina
dit programma wordt opgenomen
in het Fletcher Hotel Beekbergen.
• De maand van Apeldoorn: Jan
Kort bespreekt met zijn gasten
de actualiteit van de afgelopen
en komende maand en ontvangt
een artiest. Dit programma wordt
opgenomen in het Nieuws van
Apeldoorn,
• Wijken en buurten: waarin we

met de camera een wandeling
door een buurt of dorp maken en u
de mooiste plekjes laten zien,
• Bluesnight: optredens
opgenomen in het Bluescafé, voor
de liefhebbers van blues.
Naast al die vaste programma’s
doen we verslag van zoveel
mogelijk evenementen. We
proberen die in de week na het
betreffende evenement uit te
zenden. Soms is het erg druk,
dan kan het wat langer duren
voor u een evenement terugziet
op televisie. Kijk voor de actuele
programmering op
www.rtv-apeldoorn.nl onder het
kopje ‘Televisie weekoverzicht’.
Sport Kort tv is een programma
dat we graag weer willen starten.
Helaas hebben we hiervoor
niet genoeg verslaggevers
en redacteuren. Dus, bent u
geïnteresseerd in sport èn wilt
u daar in het weekend wat voor
doen, laat het ons weten.
Als er voldoende mensen zijn,
kunnen we de wedstrijden verdelen
en hoeft u niet elk weekend aan de
slag. Wilt u zich aanmelden,
mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl

Nu de AYGO & Yaris Now 5-deurs met 50/50 Deal
3URƪWHHUYDQGHGHDO¨QYDQŹH[WUDLQUXLOZDDUGH5LMQXDOHHQGHXUV
$<*2[QRZYDQDIŹ 2IHHQGHXUV<DULV1RZYDQDIŹ 'HDQGHUH
KHOIW EHWDDOW X RYHU  MDDU ]RQGHU UHQWH %HLGH PRGHOHQ ]LMQ ULMN XLWJHUXVW PHW
standaard airconditioning, centrale vergrendeling, elektrische ramen voor en een
DXGLRV\VWHHP*UDDJWRWVQHOLQRQ]HVKRZURRP
Brandstofverbruik (EC 136/2014J of EC 2015/45W) varieert van 3,3-5,0 L/100km (20,0-30,3 km/L); CO2 75-117 gr/km.

*Prijs is inclusief BTW en € 1.000,- extra inruilwaarde en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Betaal de andere helft pas over 2 jaar.
Vraag naar de voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.
* Disclaimer 50/50

deal AYGO en Yaris

$<*2GHXUV
997L[1RZ
<DULVGHXUV
997L1RZ

Jaarlijks
Contantprijs Aanbetaling Totaal
kredietbedrag kostenpercentage
€ 11.995,€ 5.997,50 € 5.997,50

€ 14.995,€ 7.497,50 € 7.497,50


Debetrentevoet



Totaal te
Looptijd
Termijnin maanden bedrag Slottermijn betalen
bedrag
24
€ 0,€ 5.997,50 € 5.997,50
24
€ 0,€ 7.497,50 € 7.497,50

'LWDIORSHQGHNUHGLHWZRUGWDDQJHERGHQGRRU7R\RWD)LQDQFLDO6HUYLFHVŢ*HOGLJYDQMXOLWPDXJXVWXV XLWHUVWHUHJLVWUDWLHGDWXP
DXWR  RNWREHU   Ţ 9RRU QLHXZH 7R\RWD PRGHOOHQ $<*2 HQ <DULV Ţ 8 ILQDQFLHUW YDQ GH FRQVXPHQWHQSULMV PHW HHQ PD[LPXP
NUHGLHWEHGUDJYDQŹ $<*2 RIŹ <DULV PLQLPXPŹ $<*2HQ<DULV Ţ2QGHUYRRUEHKRXGYDQNUHGLHWDFFHSWDWLH
Ţ7RHWVLQJHQUHJLVWUDWLHELM%.5WH7LHOŢ7R\RWD)LQDQFLDO6HUYLFHVVWDDWRQGHUWRH]LFKWYDQGH$XWRULWHLW)LQDQFLªOH0DUNWHQ $)0QU
 Ţ:LM]LJLQJHQHQGUXNIRXWHQYRRUEHKRXGHQŢ9UDDJQDDUGHYRRUZDDUGHQ

Wagenmaker

Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666

Tip de redactie
RTV Apeldoorn houdt u op de hoogte van het nieuws
en andere gebeurtenissen in en rondom Apeldoorn.
Maar hoe komen wij aan die informatie? Via u!
Organiseert u bijvoorbeeld een evenement?
Heeft u een boek geschreven? Iets nieuws uitgevonden?
Is er iets anders dat u graag aan zoveel mogelijk
Apeldoorners wil laten horen en zien?
stuur een mailtje naar:

redactie@rtv-apeldoorn.nl
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De redactie kijkt voor welk programma uw onderwerp
interessant kan zijn en stuurt uw mail
door naar de juiste persoon.
Als we meer willen weten,
nemen we contact met u op.
Zorg er dus voor dat er in uw mail
een naam en telefoonnummer staan vermeld.
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’Een achtbaan die
niet tot stoppen komt’
Wie het een paar jaar geleden had over Serious Request kende
waarschijnlijk alleen het grote ‘Glazen Huis’ van radiozender 3FM.
Inmiddels is er al drie jaar lang een kleine versie hiervan in Apeldoorn,
met steeds meer regionale en zelfs landelijke bekendheid. Afgelopen
december kwam 3FM-dj Paul Rabbering er een kijkje nemen en
verklaarde het officieel tot het kleinste glazen huisje van Nederland.
In de kleine glazen etalage van Modehuis Beermann maken twee dj’s
van RTV Apeldoorn hun programma voor de actie van 3FM radio voor het
goede doel. In 2015 is dit voor de toekomst van kinderen en jongeren in
oorlogsgebieden. Al twee jaar lang zijn Derk Laning en Gert Mulder de
dj’s. De grote vraag is natuurlijk: gaan ze eind dit jaar weer het huisje in?
,,Uiteraard’’, meldt Gert. ,,En we
hebben er alweer enorm veel zin
in.’’ Derk vult hem aan: ,,De dag
voor het Glazen Huisje Apeldoorn
vraag ik mezelf echt af waarom
ik in godsnaam ‘ja’ heb gezegd.
Als ik dan op de dag zelf twee uur
bezig ben, dan verschijnt er een
grote glimlach op mijn gezicht die
er dan de overige 53 uur niet meer
af gaat. Dus ja, ik kan niet wachten
tot het weer december is’’, lacht hij.
De mannen hebben nu twee keer
samen in het huisje gezeten.
Toen Derk gevraagd werd om mee

te presenteren, hoefde hij daar
geen seconde over na te denken.
,,Er werd mij gevraagd of ik dat
leuk zou vinden en ik zei meteen
ja. Ik heb er geen moment spijt van
gehad. Het is voor mij ieder jaar
weer een hoogtepunt van het jaar.’’ maken. Gert: ,,De eerste keer was
het zwaarst, vond ik. Ik had me
Al drie jaar lang wordt er tijdens
echt totaal niet voorbereid en we
het Glazen Huisje Apeldoorn 55
hadden geen goede slaapplek. We
uur lang radio gemaakt. Die 55
mogen namelijk om de beurt even
uur verwijzen naar het kengetal
een paar uur slapen en we hadden
van Apeldoorn, 055. De mannen
geen douche geregeld. Ik ben
melden dat het wel zwaar is
toen een week van slag geweest.
om urenlang non-stop radio te
De laatste twee keren ging het
makkelijker. Het gaat absoluut
niet vanzelf, maar je kunt je nu
voorbereiden en je weet waar je
moeilijke momenten zitten.’’

V.l.n.r. Gert Mulder, Paul Rabbering en Derk Laning.

Met een TV van RTV STEGEMAN blijft TV Apeldoorn scherp in beeld
TV was nog nooit zo meeslepend als met deze gebogen Samsung TV. Het
bijzondere beeldscherm geeft diepte aan tweedimensionale beelden. Zet
uw stoel op de juiste afstand en u geniet van uw favoriete film, serie of
documentaire in de ideale kijkhoek. Op welke plek van het scherm u ook kijkt.

Derk geeft aan dat hij het ervaart
als een gigantische achtbaan.
,,Eentje die maar niet tot stoppen
komt. Je gaat erin en je komt
eruit en wat daartussen gebeurt
weet eigenlijk niemand. Het gaat
echt als een trein, maar het is
fantastisch. De dingen die mensen
verzinnen; Ik weet nog van twee
jaar geleden dat er een man
luisterde naar ons programma en

dat hij toen bedacht dat hij wel
erwtensoep kon gaan verkopen
en de opbrengst naar het huisje
brengen. En zo zijn er enorm veel
van dat soort acties. Dat is echt
fantastisch.’’
De twee geven aan dat het vooral
aankomt op de spontane acties die
gebeuren tijdens de drie dagen.
Derk: ,,Ik heb wel honderd goede
herinneringen aan het Glazen
Huisje, maar het zijn vooral de
spontane dingen. In mijn eerste
jaar riepen Gert en ik bijvoorbeeld
dat we een kerstboom misten.
Stond er vijf minuten later ineens
een kerstboom naast het huisje.
Of een meisje dat ’s ochtends
langs het Glazen Huisje fietste
en toen voor ons cupcakes ging
bakken. ’s Avonds kwam ze vijftig
euro brengen. Dat vind ik echt
fantastisch. Wat me ook bijblijft,
maar dan negatief, is de bekende
dip. Op de tweede dag val je
tussen 18:00 en 20:00 uur in een
gat. Dan heb je al gigantisch veel
uur achter de kiezen en duurt het
nog 22 uur voor je eruit mag. Dat
is het zwaarste punt van de 55 uur.’’

Ga lekker zitten en laat u volledig meevoeren naar een nieuwe dimensie.
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Gert vertelt dat het hele
evenement op poten gezet wordt
door sponsoren en vrijwilligers van
RTV Apeldoorn. ,,Het enthousiasme
van de medewerkers om het huisje
heen is echt geweldig. Zonder
hun hulp en steun op de moeilijke
momenten red je het echt niet.
Het is echt top om te zien
hoe het leeft in Apeldoorn. Scholen
houden acties en komen het
ingezamelde geld bij ons brengen
lees verder op pagina 9
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Werken bij RTV Apeldoorn
Wij hebben verschillende vacatures waarvoor wij enthousiaste
vrijwilligers zoeken. Voor alle vacatures geldt dat RTV Apeldoorn
voor een interne opleiding zorgt.

Radiopresentatoren (m/v) voor:

Voor kwaliteit en service

Toyota
Wagenmaker
Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666

In het stadsbeeld van Apeldoorn kunt u onderstaande stadsposter van RTV
Apeldoorn tegenkomen. Lees de Omroepkrant dus goed, want het kan u een
smakelijke verrassing opleveren.

t,
deran
es pk uw s
Le e p bu
ro t o en
om le iev
br

Apeldoorn Actueel
voor de luisteraar die op de hoogte wil blijven van actualiteiten
in de gemeente Apeldoorn. Het nieuws wordt afgewisseld met
muziek. De onderwerpen worden voorbereid door de redactie.
De presentator die wij zoeken heeft een prettige stem, is
stressbestendig en beschikbaar op een of meerdere werkdagen
van 15:30 - 17:00 uur.
Sport
wij zoeken presentatoren voor onze sportprogramma’s Sport
Kort en Apeldoorn Sport. Sport Kort is een programma waarbij
interviews, muziek en verslagen worden afgewisseld. Het wordt
uitgezonden op zaterdag van 16:00 - 18:00 uur. Apeldoorn Sport,
op zondag van 14:00 – 18:00 uur, draait om wedstrijdverslagen.

Technici voor radio (m/v)
We zoeken mensen die het als een uitdaging zien om een
radioprogramma vlekkeloos te laten verlopen. De technicus
kan aan de slag bij diverse programma’s, zowel op werkdagen
overdag als ’s avonds en in het weekeinde. Vooraf kennis hebben
van mengpanelen is handig, maar geen voorwaarde.

Sport - verslaggevers
en redactiemedewerkers (m/v)
Voor onze sportprogramma’s Sport Kort en Apeldoorn Sport gaat
de verslaggever op pad om vanaf het veld of vanuit de hal verslag
te doen van wedstrijden van verschillende sporten. Sport Kort
wordt uitgezonden op zaterdag van 16:00 - 18:00 uur. Apeldoorn
Sport is te beluisteren op zondag van 14:00 – 18:00 uur. Ook
zoeken we voor deze programma’s redactiemedewerkers die
enkele uren per week items willen voorbereiden, zowel op
doordeweekse dagen als op zondagmiddag.

Redactiemedewerkers
voor radio of tv (m/v)
Het zoeken naar onderwerpen, informatie daarover verzamelen
en items of reportages voorbereiden zijn de belangrijkste taken
van onze redactiemedewerkers. Voor de radioprogramma’s
nodigen zij telefonisch gasten uit om via de telefoon of live
in de studio over het onderwerp te komen vertellen. Bij de tv
gaat een cameraploeg op pad om opnames te maken, die later
worden uitgezonden. Wie aan de slag wil als redactiemedewerker
is vaardig met Word, e-mail en internet en kan prima in
teamverband werken. Daarnaast is de nieuwe medewerker
uiteraard in staat zich mondeling goed uit te drukken. Dagen
en tijden zijn in overleg, van 10:00 - 16:00 uur of (dag)delen
hiervan.

Presentatoren tv (m/v)
Voor het presenteren van diverse tv-programma’s zoeken wij
mensen die op regelmatige basis inzetbaar zijn. De tijden zijn in
overleg.

Cameramensen (m/v)
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om vooraan te
staan als er iets gebeurt in Apeldoorn. Tijden in overleg.
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Nieuwe
frequenties!
Radio: 107.1 fm, 915 Ziggo en 363 KPN
Televisie: 36 Ziggo en 613 KPN

www.rtv-apeldoorn.nl
Met een Sonos systeem van RTV STEGEMAN in huis hoeft u van Radio Apeldoorn niets meer te missen
Wat is Sonos?

Stel u voor ...
een speaker voor
in elke kamer.

Sonos is een systeem van
draadloze HiFi-speakers en audiocomponenten. Sonos brengt
uw digitale muziekverzameling
samen in één app die u vanaf
een willekeurig apparaat bedient.
Speel wat u wilt in elke kamer
over een eigen netwerk.
Installeer Sonos met één druk
op de knop. De unieke Sonos
technologie zet uw hele audiosysteem in huis op een eigen
draadloze netwerk, alleen voor
uw muziek. Het eindresultaat?
Een ongeëvenaarde prestatie

Alle functies bij RTV Apeldoorn zijn op vrijwillige basis.
Wie interesse heeft voor een van de genoemde vacatures
kan een mail sturen naar personeelszaken
t.a.v. Rob Bremer, pz@rtv-apeldoorn.nl.
Of neem telefonisch contact met ons op: 055 5335166.

zonder haperingen.
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De jingle ‘Goeiemorgen schat!
Kopje koffie?’ schalt door de
ether. Presentator Luc Pronk duwt
zijn koptelefoon nog eens stevig
tegen zijn oren. Zonder woorden
communiceert hij met technicus
Willem Pas. Het is net na zeven
uur in de morgen. De uitzending
van ‘Wakker Zonder Wekker‘ bij
Radio Apeldoorn is begonnen.
“Heerlijk wakker worden is dit”,
geniet Luc terwijl het eerste
nummer van de playlist van
vandaag, ‘All I need‘ van Air,
bezit neemt van de ruimte. En
dat is precies de bedoeling van
het programma. “Door goede
muziek te combineren met
humor en actuele weers- en
verkeersinformatie hoop ik de
luisteraar een goed begin van de
dag te geven”, vertelt Luc.
Het was in 2013 toen Luc het
grote Glazen Huis van 3FM in
Leeuwarden bezocht en inzag:
“Dit wil ik ook!
Het goede doel, de goede muziek
en de goede sfeer. Fantastisch
gewoon”, herinnert hij. In april
vorig jaar meldde hij zich daarom
als vrijwilliger bij RTV Apeldoorn
en volgde de interne opleiding
tot radiopresentator. Een
paar maanden later kon hij al
zelfstandig aan de slag.
“Ik krijg hier bij de omroep alle
ruimte om me te ontwikkelen”,

9

Goeiemorgen schat!
Kopje koffie?
vertelt Luc die de ambitie heeft
om ooit radio te maken bij een
grote zender als 3FM. “Maar
tot die tijd kan ik hier van alles
leren. De programmering is heel
divers. Van nieuws-, interviewtot muziekprogramma, je kunt
hier alles doen. Dat maakt dat
je een goede basis legt voor de
toekomst.”
In de vroege uurtjes bij ‘Wakker
Zonder Wekker‘ krijg je het
laatste Apeldoornse nieuws
voorgeschoteld en hoor je waar de
files staan. Uiteraard afgewisseld
met fijne ‘wakker-word-muziek’.
En passant verzint presentator Luc
ook nog een spelletje ‘Wat hoort
niet in het rijtje thuis’. Ook wordt
‘de LP (elpee) van LP (Luc Pronk)’
gedraaid. Iedere dinsdag een
andere natuurlijk.

direct feedback van je publiek
dus je moet er wel vertrouwen in
hebben om een leuk programma
te maken. Maar bezig zijn met

muziek is geweldig. En het hoeft
niet perfect maar er moet wel wat
neergezet worden. Dat is en blijft
de uitdaging.”

Met een TV van RTV STEGEMAN blijft TV Apeldoorn scherp in beeld
TV was nog nooit zo meeslepend als met deze gebogen Samsung TV. Het
bijzondere beeldscherm geeft diepte aan tweedimensionale beelden. Zet
uw stoel op de juiste afstand en u geniet van uw favoriete film, serie of
documentaire in de ideale kijkhoek. Op welke plek van het scherm u ook kijkt.
Ga lekker zitten en laat u volledig meevoeren naar een nieuwe dimensie.

En zo geef je als presentator een
eigen draai aan het programma en
is geen uitzending hetzelfde.
“Radiomaken blijft iedere keer
weer spannend. Je krijgt niet

vervolg van pagina 6
en ook bedrijven komen vaak
flinke bedragen doneren.’’ Elk jaar
is de burgemeester van Apeldoorn,
John Berends, degene geweest
die de mannen opsloot. ,,Vorig
jaar beloofde John Berends dat
hij ‘s nachts een keer langs zou
komen. Wij dachten dat hij wel
wat beters te doen had, maar hij
kwam samen met zijn dochter
een bakkie doen en dat is echt
helemaal super.’’
Het Glazen Huisje Apeldoorn vindt
dit jaar weer plaats van vrijdag 18
tot en met zondag 20 december.
Het streven is om namens
Apeldoorn een gezamenlijk bedrag
aan te bieden bij 3FM. Gert en
Derk roepen Apeldoorn dan ook op

om al het geld te komen brengen
bij het Glazen Huisje Apeldoorn.
Op maandag 21 december wordt
dit geld gebracht naar Heerlen.
Bedrijven, scholen en andere
inwoners van Apeldoorn die mee
willen kunnen mailen naar
info@glazenhuisjeapeldoorn.nl.
Vervoer wordt geregeld.
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Wagenmaker

Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666
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Met een TV van RTV STEGEMAN blijft TV Apeldoorn scherp in beeld
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LUISTEREN MAAR!

Maandag t/m Vrijdag
07.00 - 09.00
Wakker zonder wekker: lekker wakker worden met muziek en informatie.
09.00 - 12.00

De Apeldoornse Schijven: wij draaien op verzoek, stuur uw verzoek naar verzoekplaat@rtv-apeldoorn.nl
of deapeldoornseschijven@rtv-apeldoorn.nl , graag vermelden voor wie en eventueel uw telefoonnummer.

12.00 - 13.00

Nieuws op de hoek: we herhalen eerder gemaakte interviews afgewisseld met muziek.
Sandwich: een uurtje om bij te lunchen.

13.00 - 14.00

• Radio
• Website
• Televisie • Kabelkrant

Van locatie
De radiomakers van RTV Apeldoorn
komen graag naar u toe. Dat
doen we zeer regelmatig bij
evenementen in en om Apeldoorn.
Zo waren we dit jaar onder meer
bij de Midwintermarathon, het
Drakenbootfestival, de Summerfair,
de Avondmarkt in Beekbergen en
Fiets em erin.
Als we de vaste uitzendingen
van locatie meerekenen dan zijn
we dit jaar ruim 200 uur ergens
in de stad geweest met onze
mobiele studio. Als het u leuk lijkt
om onze ploeg een keer te gast
te hebben laat het ons weten:
stationmanager@rtv-apeldoorn.nl.
De vaste uitzendingen van locatie
staan hieronder op een rijtje.

Politiek Café
Iedere derde donderdag van
de maand. Live vanaf het
Raadhuisplein: gesprekken met de
wethouders, gemeenteraadsleden,
een vaste column en politiek
nieuws.

Geluid van Zuid
Ons Honk aan de Sperwerlaan is
de locatie. De tweede vrijdag van
de maand is de dag waarop ’Zuid
Doet Samen’ van 12.00 tot 13.00
uur een uitzending verzorgt, gericht
op Apeldoorn Zuid. Gesprekken
met bewoners, ontwikkelingen
maar vooral aandacht voor zorg en
samen doen!

CODA Cultuurbrunch
Nagenoeg elke koopzondag zijn
we gast in CODA. Van 12.00 tot
14.00 uur presenteren we een
programma dat bol staat van
cultuur, met vaak livemuziek uit
Apeldoorn.

14.00 - 16.00

Matinee: elke dag informatie en muziek; hebt u iets te melden, wilt u een activiteit
onder de aandacht brengen, laat het ons weten. redactie@rtv-apeldoorn.nl

16.00 - 17.00

Apeldoorn Actueel; actuele onderwerpen en informatie, afgewisseld met muziek.

17.00 - 18.00

Maandag, dinsdag, vrijdag: Avondnieuws: we herhalen eerder gemaakte interviews afgewisseld met muziek.
Woensdag: Duurzaam en dynamisch: met aandacht voor de vele duurzame ontwikkelingen
in en om Apeldoorn. Interviews en nieuwtjes.
Donderdag: Kwestie van ondernemen: in gesprek met een Apeldoornse ondernemer.

18.00 - 19.00

Non-Stop: muziek.

19.00 - 20.00

055FM: voor jongeren, door jongeren.

Zaterdag
07.00 – 09.00
09.00 – 10.00

Wakker zonder wekker: lekker wakker worden met muziek en informatie.
Non Stop: muziek

10.00 – 12.00

De Ochtendsessie: informatie en muziek.

12.00 – 13.00

De Praottafel: in onvervalst dialect wordt de actualiteit en de week doorgenomen.

13.00 – 16.00

De Zaterdagmiddagmix: informatie en muziek, programma om de auto bij te wassen of in de tuin te werken.

16.00 – 18.00

Sport Kort: sport in de meest ruime zin van het woord.

18.00 – 20.00

PreHITstory: muziek van de jaren zestig tot en met de jaren negentig.

20.00 – 22.00

Crossroads: countryprogramma.

22.00 – 24.00

Clubdance: de beste dancemuziek van de jaren 80 tot nu.

00.00 – 01.00

United DJ Radio (UDR): muziekprogramma met Apeldoorns dj-talent.

Zondag
07.00 – 09.00

Wakker zonder wekker: lekker wakker worden met muziek en informatie.

09.00 – 11.00

Radio Marihati: het programma voor de Indische en Molukse gemeenschap.

11.00 – 12.00

VOA; verzorgd door de Vereniging Oud Apeldoorn.

12.00 – 13.00

Lunchtime: een programma voor het hele gezin.

13.00 – 14.00

Het Cultuuruur: u wordt cultureel bijgepraat.

14.00 – 18.00

Apeldoorn Sport: met live-verslagen vanaf de velden.

18.00 – 19.00

De Vereniging: herhaling van de uitzending van woensdagavond.

19.00 – 20.00

Apeldoorn Klassiek: met ‘lichte’ klassieke muziek.

20.00 – 22.00

XL: het programma met de kortste naam maar de langste tracks.

22.00 – 23.00

Aureade: een eigentijds spiritueel radiomagazine, waar zingeving, bewustwording
en levensbeschouwing centraal staan.

en ’s avonds:

Maandag
20.00 – 21.00

Swing and Sweet: een programma rond big-bands, ballads en blues.

21.00 – 23.00

Symfocity: progressieve en symfonische rockmuziek.

Dinsdag
20.00 – 22.00

Rockrevival: rockgerelateerde muziek, met onder meer de lokale concerten.

22.00 – 23.00

Radio Alto: “indie-muziek die je nergens anders hoort”. Muziek die niet tot de categorie ‘mainstream’
behoort. Soms snoeihard, weird en psychedelisch. Maar ook breekbaar of met een interessant verhaal.

23.00 – 24.00

Schouten bij Nacht: rockprogramma met de nadruk op nieuwe muziek.

Woensdag
20.00 – 21.00

De Vereniging: elke week aandacht voor één van de Apeldoornse verenigingen.

21.00 – 22.00

Mixed Music Hour: muziek met een thema.

22.00 – 24.00

Breek de Week: ga vol goede moed het tweede deel van de week in!

Donderdag
20.00 – 21.00

Black and Blues: bluesprogramma.

21.00 – 22.00

In de Wandelgangen: wekelijks politiek programma, live vanuit het stadhuis. Als de ontwikkelingen
dat noodzakelijk maken begint de uitzending eerder of gaat langer door. In dat geval kan Black and Blues
en/of de Kettingreactie komen te vervallen.

22.00 – 23.00

Kettingreactie: waarbij de ene plaat leidt naar de andere.

23.00 – 24.00

Het laatste uur: met gloednieuwe muziek, net een stapje eerder dan de hitlijsten.

Vrijdag
20.00 – 22.00

Into your weekend: het programma om je weekend goed te beginnen.

22.00 – 24.00

Lost in Music: muziek om bij mee weg te dwalen.
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Hoe word je een lokale omroep?
RTV Apeldoorn is de lokale omroep voor de gemeente Apeldoorn. In
elke gemeente is er één omroep. Die krijgt een licentie die geldt voor
een periode van vijf jaar. Onze licentie loopt op 31 januari 2016 af.
Natuurlijk hebben wij een aanvraag voor verlenging ingediend bij het
Commissariaat voor de Media om ook de jaren daarna het publieke
media-aanbod in Apeldoorn te verzorgen.
Een lokale omroep die op radio
en televisie programma’s wil
uitzenden moet voldoen aan
bepaalde voorschriften. De
omroep moet zich houden aan de
Mediawet en mag bijvoorbeeld
geen reclame maken tijdens
programma’s. Ook moet er een
Programmabeleid Bepalend
Orgaan (PBO) zijn dat bepaalde

afgevaardigden van instellingen
en organisaties die actief zijn in
de Apeldoornse samenleving.
Het PBO vertegenwoordigt dus
de luisteraars en kijkers van RTV

Apeldoorn. Op onze website
www.rtv-apeldoorn.nl is te vinden
welke leden de diverse stromingen
in de gemeente Apeldoorn
vertegenwoordigen.

groepen vertegenwoordigt die in
de gemeente voorkomen. Denk
hierbij aan levensbeschouwing,
ouderen, jongeren, werkgevers,
sport, cultuur en onderwijs.

Hier kunt u ons vinden

Het PBO van RTV Apeldoorn
ziet erop toe dat de omroep het
programmabeleid volgens de
regels uitvoert. Het bestaat uit

KABEL ANALOOG:

ETHER 		
STEUNZENDERS

RADIO		
TELEVISIE

Wist u dat?

107.1 FM
Hoenderloo: 105.5 FM
Uddel: 106.3 FM

Kabel 93.1 FM
Kanaal S15

KABEL DIGITAAL:

Maar liefst 80% van onze radioprogramma’s wordt
gepresenteerd. We streven naar 100% en dus zijn we voor
diverse programma’s nog op zoek naar mensen die willen
presenteren of zorg willen dragen voor de techniek.  
Zie elders in deze krant voor de vacatures.

RADIO		
TELEVISIE

Kanaal 915 (C+ module op kanaal 364)
Kanaal 36 (C+ module op kanaal 329)

RADIO		
TELEVISIE

Kanaal 363
Kanaal 613

Open Dag van RTV Apeldoorn

Met een TV van RTV STEGEMAN blijft TV Apeldoorn scherp in beeld
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3 JAAR R|TV| STEGEMAN GARANTIE
AAN HUIS ADVIES EN VERKOOP
LEVERING OP AFSPRAAK
GRATIS BEZORGEN EN AFVOEREN
EIGEN TECHNISCHE DIENST
UITGEBREIDE UITLEG

Met een Sonos systeem van RTV STEGEMAN in huis hoeft u van Radio Apeldoorn niets meer te missen
Wat is Sonos?

Stel u voor ...
een speaker voor
in elke kamer.

Sonos is een systeem van
draadloze HiFi-speakers en audiocomponenten. Sonos brengt
uw digitale muziekverzameling
samen in één app die u vanaf
een willekeurig apparaat bedient.
Speel wat u wilt in elke kamer
over een eigen netwerk.
Installeer Sonos met één druk
op de knop. De unieke Sonos
technologie zet uw hele audiosysteem in huis op een eigen
draadloze netwerk, alleen voor
uw muziek. Het eindresultaat?
Een ongeëvenaarde prestatie
zonder haperingen.

A U D I O

V I D E O

W I T G O E D

Schuttersweg 88 | Apeldoorn | 055 - 355 21 87 | www.rtvstegeman.nl

1-2 RTV Stegeman 265x195.indd 1

3 JAAR R|TV| STEGEMAN GARANTIE
AAN HUIS ADVIES EN VERKOOP
LEVERING OP AFSPRAAK
GRATIS BEZORGEN EN AFVOEREN
EIGEN TECHNISCHE DIENST
UITGEBREIDE UITLEG
14-08-14 08:48

PROBEER DAAR MAAR EENS

TEGEN TE ZEGGEN!

Al een Toyota vanaf € 199,- per maand. U betaalt alleen nog de benzine!
v.a.

€ 199,-p/mnd

*

U kunt nu ook privé een Toyota leasen. Zo rijdt u een AYGO v.a. € 199,- p/mnd* of Yaris v.a. € 269,- p/mnd* met Toyota Private Lease. In dit maandbedrag zit wegenbelasting, een verzekering, reparatie, onderhoud en banden verwerkt. U betaalt alleen nog de benzine! Kijk op Toyota.nl of kom
langs in onze showroom.

Brandstofverbruik (EC/136/2014W, EC136/2014J) varieert van 3,3L/100/KM (30,3 KM/L) - 5,0 L/KM (20,0 KM/L); CO2 75-117 gr/km.
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