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Uitgave van RTV Apeldoorn

Bij onze stage zijn camera
en microfoon heel gewoon!
De eerste keer stage, altijd spannend. Althans dat vonden wij, Iris Gotjé
(17) en Fabienne Heijenk (18). Want wat is een leuke plek? Waar kun
je je goed ontwikkelen? En past de stage goed bij onze opleiding tot
mediaredactiemedewerker? Daarop hebben wij alle antwoorden.
Wij lopen namelijk stage bij RTV Apeldoorn!
RTV Apeldoorn is de lokale omroep
van Apeldoorn. Bij RTV heb je veel
verschillende taken, bijvoorbeeld
op de redactie. Dat is precies
waar wij elke dag te vinden zijn
van negen tot vier. De redactie
Beste lezer,
In deze krant vind je nieuws en
informatie over de lokale omroep
van Apeldoorn. Onze nieuwe
voorzitter, Arjan Speelman, stelt
zich voor op pagina twee.
Nieuwe radioprogramma’s
worden uitgelicht op pagina
vier en vacatures zijn te vinden
op pagina zeven. Altijd al een
televisieprogramma willen
maken? Kijk dan even op pagina
acht. Op pagina elf staat een
overzicht van alle kanalen waar
wij te vinden zijn. Daarnaast kun
je ons tegenkomen in de stad,
bij locatie-uitzendingen. In deze
krant nemen we je mee langs
een paar van zulke uitzendingen.
Ook geven twee stagiaires een
blik achter de schermen bij
RTV Apeldoorn. Veel leesplezier!

is belangrijk, want zonder de
redactie zouden de programma’s
niet kunnen draaien.
De redactie regelt alle interviews
en andere afspraken voor de
radioprogramma’s. Ook worden er

items voorbereid voor op tv.
Het redactiewerk voor televisie lijkt
erg op radioredactie, er zijn alleen
wat meer handelingen. Van de
organisatie bellen, tot een camera
regelen.
Er moet van alles gebeuren. Onze
stage is dus erg divers. We mogen
veel verschillende dingen doen.
Als we bijvoorbeeld iets nieuws
willen proberen, dan kunnen
wij dit rustig aangeven bij onze

stagebegeleider. Deze geeft ons
dan de kans om mee te draaien.
Zo hebben wij bijvoorbeeld het
radio maken ontdekt.
Inmiddels zijn wij wekelijks te
horen bij het jongerenprogramma
055FM. Dit presenteren we op
de woensdagavond van zeven tot
acht. Nieuwe muziek en de actuele
dingen wat betreft uitgaan in
Apeldoorn staan in dit programma
centraal. Helemaal ons ding. Om
de week is ook een van ons te
horen in de woensdagmiddag
uitzending van de Matinee.
De Matinee is elke dag van twee
tot vier uur te horen. Er worden
verschillende onderwerpen
behandeld over Apeldoorn en
omstreken.
Niet alleen voor radio maar ook
voor de televisie mogen wij dingen
doen. Onlangs zijn we naar de
culturele pleinmarkt geweest en
hebben daar verslag gedaan.
Ook gaan we mee naar
nieuwsitems. Deze dingen zorgen
er voor dat er afwisseling is binnen
onze stage. Cameramensen zijn
ook heel belangrijk, zonder hen
hebben we namelijk geen tv-items.
Als je een cameraman/vrouw
bent en graag stage wil lopen, dan

Er zijn veel verschillende taken bij RTV Apeldoorn. Deze worden o.a. verzorgd
(foto Rob Bremer)
door v.l.n.r. Fabienne Heijenk, Iris Gotjé en Jip Boeve.
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Rijd een gloednieuwe Toyota Auris
voor een vast laag maandbedrag
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Brandstofverbruik (EC2016/646W EC2015/45W) varieert van 3,4-5,5 L /100km (18,2-29,4
km/L); CO2 79-128 gr/km.
* Toyota Private FlexLease o.b.v. 48 maanden en 10.000 km per jaar. Vraag naar de voorwaarden.
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Nieuwe voorzitter
van RTV Apeldoorn
stelt zich voor
Het was even zoeken voor RTV Apeldoorn. Nadat Gert Mulder door
persoonlijke omstandigheden opstapte als voorzitter van de lokale
omroep en zijn opvolger Arnold Buurman vanwege gezondheidsredenen
moest stoppen, startte weer de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
Eerst zoekt RTV Apeldoorn altijd intern. Als daar niemand gevonden is,
wordt er buiten de omroep gekeken. En toen ze dat deden was daar
ineens Arjan Speelman. We spraken met deze kersverse voorzitter.
Hoe ben je bij RTV Apeldoorn
terechtgekomen?
,,Per toeval. De secretaris van RTV
Apeldoorn, Wieny Tietema, kent
mijn vrouw en vertelde haar dat ze
een nieuwe voorzitter zochten. Ze
vroeg of mijn vrouw dit niet wilde
doen. Maar mijn vrouw was zelf
net gevraagd voor de Voedselbank
en dus was ze al druk genoeg.
Toen stelde ze voor om eens met
mij te praten. En dat gebeurde.
Van het gesprek met Wieny is
me vooral het woord ‘verbinden’
bijgebleven. Zelf vind ik dat ook
belangrijk, dat je mensen gaat
verbinden in plaats van ze wijzen
op wat er niet goed gaat. Ik kijk
naar wat ik kan toevoegen. Ik
ga me niet direct met de inhoud
bemoeien, maar ga de eerste
100 dagen wel vooral proberen te
snappen hoe het primaire proces
hier in elkaar zit.’’

elke dag naar de radio luisterde
of de programma’s op tv keek,
maar ik ben zelf ook wel eens
geïnterviewd. Ik ben zelf al een
aantal jaar ook de voorzitter van
de wijkvereniging Berg en Bos,
dus dan krijg je wel eens een
interviewverzoek als er dingen
spelen in de wijk.’’
Kom je zelf eigenlijk
uit Apeldoorn?
,,Nee, ik ben een geboren en
getogen Rotterdammer. Ik heb
daarna gewoond in onder andere
Delft, Scheveningen, Leusden en
we zijn toen, zo’n 10 jaar geleden,
in Apeldoorn terechtgekomen.
Qua werk heb ik de eerste 20

Arjan Speelman is sind kort voorzitter van RTV Apeldoorn

(foto Rob Bremer)
á 25 jaar een adviesbureau
gehad. Ik ging steeds vaker
managementtrainingen geven,
maar merkte dat ik ook wel ‘met
de poten in de modder wilde
blijven’. De laatste 20 jaar
deed ik, ook als ZZP’er, grote
opdrachten via een bureau. Dan
werd ik bijvoorbeeld ingezet
als interimmanager bij een
bedrijf. Die ervaring op het meer
leidinggevende gebied kan ik in
deze nieuwe functie natuurlijk
goed gebruiken.’’
Wat zijn je plannen
met RTV Apeldoorn?
,,Zoals ik al aangaf ga ik dus
eerst eens de organisatie wat
beter leren kennen. Wie werken
er, wat doen ze en waarom. Maar
ook wil ik kijken naar hoe je als

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

Kende je RTV Apeldoorn al wel?
,,Zeker. Het was niet zo dat ik
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Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 4,9-5,1 L/100km (19,6-20,4 km/L); CO2 115-118 gr/km.
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lokale omroep bijvoorbeeld beter
bepaalde doelgroepen kunt
bereiken, zoals meer jongeren.
En die verbinding dus, die is heel
belangrijk. Dat je onder meer
kijkt naar de samenhang tussen
programma’s. Ik heb in mijn
(betaald) werkende tijd geleerd dat
je mensen hun ding moet laten
doen, dat je dan dus samen kijkt
naar hoe het anders kan. Maar ik
weet ook dat de ideale
structuur niet bestaat. Anders had
ik al lang patent erop aangevraagd
en dan zat ik nu op de Bahama’s.”

Colofon

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

Aan deze uitgave werkten mee:
Charlene Berkhout,
Rob Bremer,
Iris Gotjé
Daniël van Harmelen,
Fabienne Heijink
Elisabeth van Horen,
Marcel Kervel,
Hessel van der Wal
Theo Witlox,
Herman Woudenberg,
Chantal Zwaag,
Druk: Kripton
Bezorging: Armada 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 (329 op CI+)
Televisie analoog: kanaal S15
Radio digitaal: kanaal 915 en 364 (CI+)
Radio analoog (kabel): 93.1 FM
KPN:
Televisie digitaal: kanaal 1355
Radio digitaal: kanaal 1055
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Op locatie met RTV Apeldoorn

In 2016 was RTV Apeldoorn in totaal maar liefst 242 uur op locatie.
Tijd om eens een aantal locatie-uitzendingen uit te lichten. We starten met:

Glazen Huisje Apeldoorn
Aan de Deventerstraat, ter hoogte
van nummer 13, bevindt zich het
allerkleinste Glazen Huisje van
Nederland. In de zomer van 2012
bedachten twee Apeldoorners,
waarvan er een vrijwilliger was
bij RTV Apeldoorn, dat het wel
leuk zou zijn om vanuit dit
huisje, dat toen nog ‘gewoon’
het etalagehuisje van Modehuis
Beermann was, live radio te
maken. De plannen werden
uitgewerkt en de winter daarop
werd van daaruit voor het eerst
55 uur lang een radio-uitzending

TV Apeldoorn

ZIGGO:
kanaal 36 (329 op CI+)
analoog kanaal S15
KPN: kanaal 1355
Natuurlijk ook via
www.rtv-apeldoorn.nl,
uitzending gemist.

gemaakt voor 3FM Serious
Request. Elke winter daarna, tot 5
keer toe, werd ditzelfde gedaan.
Na het duo Gert Mulder en Derk
Laning namen Jasper Koot en
Chantal Zwaag vorig jaar voor het
eerst plaats in het huisje.
Dit jaar is het allemaal even een
ander verhaal. Want 3FM Serious
Request komt naar Apeldoorn
toe. RTV Apeldoorn/ Glazen
Huisje Apeldoorn vroeg wel weer
een vergunning aan, maar het
huisje bleek zich te dicht bij het
evenement op het Marktplein
te bevinden. Dus moest er wat
anders verzonnen worden.
RTV Apeldoorn gaat uitgebreid
verslag doen van de dagen dat
3FM Serious Request in Apeldoorn
is. Waar 3FM zich waarschijnlijk
zal richten op de grote en hele
bijzondere acties, gaat RTV
Apeldoorn proberen te kijken
naar zoveel mogelijk Apeldoornse
initiatieven. Dus ook de kleine
dingen, waar 3FM misschien geen
aandacht aan besteedt. Hoe we

FleX driving
r!

YARIS
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€

gezien’’, zei hij. Vandaar dat we
het sinds dat moment zeker weten.
En het huisje is ongeveer
1 bij 2 meter, daar past net een
klein mengpaneel en 2 personen
in, dus heel snel zal dit niet
overtroffen worden.
Ga jij wat doen voor 3FM Serious
Request 2017? Laat het weten
via sr17@rtv-apeldoorn.nl

RTV STEGEMAN er is geen betere

Toyota

Na 1 jaar maandelijks opzegbaa

trouwens weten dat dit huisje
het kleinste glazen huisje van
Nederland is?
Tijdens de editie van 2014 kwam
3FM DJ Paul Rabbering langs.
Hij deed een tour door Nederland,
langs allemaal glazen huisjes.
Zijn mond viel zo ongeveer open
toen hij ons huisje zag. ,,Dit is echt
het kleinste huisje dat ik ooit heb
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Kom langs in ons Miele Innovation Centre. Dit is een zeer speciale en
bijzondere opstelling bij een door Miele geselecteerde vakspecalist. U vindt
bij ons een prachtige presentatie aan vrijstaande apparaten. Ook op het
gebied van Miele-inbouwapparaten kunnen wij alles leveren. Onze vertrouwde
deskundigheid en service van een zeer hoog niveau krijgt u er zomaar bij.

274,p.m.*

Rijd nu een gloednieuwe Toyota Yaris vanaf € 274,- per maand!
Dat is nog geen € 9,- per dag*!
Gemiddeld brandstofverbruik (EC2015/45W) van 3,3 L /100km (30,3 km/L) tot 4,8 L /100 km
(20,8 km/L) , CO2 75-109 gr/km.
* Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus/malus en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en
bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Geldig vanaf 1 juli 2017 • Toetsing
en registratie BKR • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • directsales@toyotafs.nl
Afgebeeld model: de Yaris 1.5 Hybrid automaat 5-deurs € 23.995,-.

Wagenmaker

Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666, www.toyota-apeldoorn.nl
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Nieuwe radioprogramma’s bij RTV Apeldoorn
Nieuwe ideeën leiden zo nu en dan tot een nieuw programma. Elk
jaar verandert er dus wel iets in de programmering. Daarom een klein
overzichtje van de nieuwe radioprogramma’s van RTV Apeldoorn.
Amuzant
Sinds januari kunnen
blaasmuziekliefhebbers terecht
bij RTV Apeldoorn bij het
programma van Gerard Hop. De
51-jarige speelt zelf al sinds zijn
negende blaasmuziek. Samen
met technicus Jarno van Eeuwijk
maakt hij het programma voor
fans van blaasinstrumenten in
Apeldoorn en omgeving. Het is een
wens die in vervulling is gekomen.
Elke donderdagavond wordt er om
zeven uur afgetrapt met een polka
of een mars en het programma
sluit iets voor achten altijd af
met een vrolijk muziekstuk. Het
eerste half uur van de uitzending
kan er vaak genoten worden van
koraal en concertwerken en in het
tweede half uur gaat de aandacht
uit naar lichtere werken die vaak
herkenbaar en makkelijk te
beluisteren zijn.
Passie voor de Blues
Een uur lang genieten van alle
soorten blues. Dat kan bij RTV

Apeldoorn tussen acht en negen
uur. Het nieuwe programma van
RTV Apeldoorn deelt met jou, de
luisteraar, blues uit Amerika en uit
Nederland. Elke uitzending heeft
een rode draad. Dat betekent dat
een uitzending in het teken kan
staan van een muzikant, band
of album. Een leuke manier om
bekend te raken met blues en een
ook echte liefhebber doet zijn oren
een plezier door te luisteren naar
Passie voor de Blues.
Danielle’s DinsdagAvond
Ga er maar eens lekker voor
zitten, want de 20-jarige Daniëlle
Westerink presenteert op
de dinsdagavond haar eigen
programma van zeven tot acht.
Daniëlle maakt de dinsdagavond
leuker met persoonlijke verhalen,
opvallende nieuwsberichten,
covers, nieuwe muziek en
muzieknieuws. De nieuwe show
brengt de lekkerste hits uit de
jaren 50, maar ook de hits van nu.
Daarnaast mogen luisteraars laten

DALI luidsprekers worden met liefde ontworpen én met vakmanschap
gebouwd in Denemarken (dat door velen wordt beschouwd als de bakermat
van luidsprekers). In plaats van massa productie met lange lopende banden
wordt iedere DALI luidspreker zorgvuldig door een persoon van A tot Z
gebouwd. U vindt op de achterzijde van een DALI luidspreker dan ook
naast een serienummer de handtekening van degene die de luidspreker
daadwerkelijk heeft gebouwd. Men is trots op het resultaat!

Daniëlle Westerink is iedere dinsdagavond te horen bij RTV Apeldoorn.

(foto Rob Bremer)
weten wat hun favoriete plaat voor
de zomer is, zelfs al is het een
kerstnummer. Daniëlle praat het
uur rond op een komische manier.
Samen met Nina ten Kate, haar
beste vriendin die zorgt voor de
opgewekte jingles, verzorgen zij
een uur vol plezier, verbazing en
ontspanning.
Cooling Down
Elke woensdagavond is het weer
tijd voor twee uur lang tot rust
komen. Tussen tien en twaalf
hoor je bij RTV Apeldoorn Cooling
Down. Het programma van Edward
van den Berg helpt je om te
ontspannen met rustige muziek,
het nieuws van de week en een
blik op wat er nog komen gaat.
Tussen de muziek door komen
er ook oefeningen langs die je
kunnen laten ontspannen na een
harde dag werken. En wil je graag

een liedje horen? Dat kan, want
verzoekjes zijn altijd welkom.
Cooling Down is het programma
om je woensdag in alle rust mee
af te sluiten.
Soiree op zondag
Soiree op Zondag is een
nostalgisch programma waarin
je liedjes hoort die leuk of lief
zijn of juist met een boodschap
en u wordt meegenomen in
een wirwar van spreuken,
gezegdes, waarheden en
gedachtespinsels. Het kan gaan
over tijd, natuur, geduld, het
leven, de liefde, herinneringen
of over levenswijsheden. Een
mooie avondvoorstelling op de
zondagavond van tien tot elf uur.
Aan het eind van het uur kunt
u een ontspannen nachtrust
tegemoet gaan.

Radio Apeldoorn

ZIGGO: kanaal 915 en 364 (CI+) KPN: kanaal 1055
FM: 107.1 (Apeldoorn), 105.5 (Hoenderloo) en 106.3 (Uddel)
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Rijd een gloednieuwe Toyota C-HR
voor een vast laag maandbedrag
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Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 L /100km (26,3 km/L) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/L) , CO2 86-144 gr/km.
* Toyota Private FlexLease o.b.v. 48 maanden en 10.000 km per jaar. Vraag naar de voorwaarden.
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APK écht
voor een
vaste
lage prijs!
Waar u uw Toyota ook gekocht heeft.
Voor elk merk vast bedrag, ook voor diesel auto’s.

vervolg van voorpagina
ben je bij RTV Apeldoorn zeker
aan het goede adres. Jip Boeve
(19) heeft net zijn stage bij RTV
afgesloten. Jip volgt de opleiding
tot AV-specialist aan het Landstede
in Zwolle. Wij spraken met hem
over zijn tijd bij RTV Apeldoorn.

Stagiaire Jip Boeve werkt aan de montage van een tv-programma.

(foto Rob Bremer)

“Wat ik een van de leukste dingen
bij RTV vind, is dat het altijd een
verrassing is waar je heen gaat.”
Aldus Jip. “Het filmen en op pad

...OOK DATKISE R
WA G E NMA
gaan, al die verschillende plekken
waar je komt. De afwisseling
maakt het leuk.” Het blijft niet bij
filmen, hij doet ook aan monteren.
Regelmatig kwam er werk van
Jip op de televisie van Apeldoorn.
Over de toekomst weet hij nog niet
zo veel te vertellen. “Natuurfilms
maken lijkt me ook wel heel vet.”
Of hij het mensen zou aanraden?
“Zeker, RTV is super tof.” Aldus Jip.
En wij kunnen niks anders doen,
dan het met hem eens zijn.

RTV Apeldoorn
heeft verbouwd
RTV Apeldoorn zit al vanaf
haar oprichting in hetzelfde pand
aan de Arnhemseweg 82.
Omdat de verouderde inrichting
van het pand de groei van onze
redactie in de weg begon te
zitten hebben we afgelopen jaar
verbouwd.
Naast een paar aanpassingen
aan de indeling is er nieuw
meubilair, nieuwe vloerbedekking
en nieuwe verf gekomen voor het
hele pand. Hierdoor hebben we
nu weer een fris onderkomen,
een betere werkplek en een
betere plek om onze gasten te
ontvangen.
Op de foto ziet u onze nieuwe
redactieruimte. (foto Rob Bremer)

DE NIEUWE

PROACE

Dé bus voor jouw klus

Al verkrijgbaar vanaf

€ 16.995,-*
...OOK DATKISE R
WA G E NMA
A U D I O

Brandstofverbruik (EC 2015/45X) 5,1-5,9 L/100km (16,9-19,6 km/L); CO2 133-155 gr/km.
*Prijzen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
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Op locatie met RTV Apeldoorn

In 2016 was RTV Apeldoorn in totaal maar liefst 242 uur op locatie.
Tijd om eens een aantal locatie-uitzendingen uit te lichten. Nu aandacht voor:

In de Wandelgangen
De studio van RTV Apeldoorn bevindt
zich aan de Arnhemseweg 82. Vanuit
daar worden veel uitzendingen
gedaan, maar als lokale omroep van
Apeldoorn willen we ons ook zoveel
mogelijk ‘buiten de deur’ laten zien.
Al 10 jaar lang is het politieke
radioprogramma In de Wandelgangen
wekelijks live op locatie in het
stadhuis. Goed, bijna wekelijks. Soms
komt de uitzending vanuit de studio
aan de Arnhemseweg 82. Dit kan er
bijvoorbeeld mee te maken hebben
dat er geen politieke vergaderingen
zijn (denk aan vakanties) of doordat
de vergaderingen al heel vroeg klaar
zijn. Maar in principe dus live vanuit
het stadhuis. Een team van vaste
verslaggevers, waarvan er 4 ook al
10 jaar meewerken aan het
programma, houdt de luisteraars op
de hoogte van de laatste politieke
nieuwtjes. Op donderdagavond
vergadert de Apeldoornse
gemeenteraad namelijk over allerlei
beslissingen binnen Apeldoorn. Denk
aan bestemmingsplannen, maar ook
aan wat er gedaan gaat worden met

het oude stadskantoor Westpoint
en of het Apeldoornse kanaal weer
bevaarbaar moet worden. De politici
worden aan tafel gevraagd en de
verslaggevers stellen kritische vragen
over deze beslissingen.
Trotse eindredacteur en presentator
Herman Talstra meldt:
,,We zijn in 10 jaar tijd op vrijwillige
basis flink doorgegroeid. Als
programma en als team. Wat
schoorvoetend begon in maart
2007 werd steeds meer gewoon.
Gewoon bij het laatste nieuws IN
het stadhuis zijn. Ik denk dat dit ook
de kracht is. De actualiteit houdt
verslaggevers scherp. Er zijn 11
partijen te confronteren met hun
handelen. Ook op sociale media zijn
we goed aanwezig. Verslagen, foto’s
en filmpjes via Youtube, Facebook,
Twitter en Instagram.
We zien aan de statistieken dat onze
items steeds vaker worden gedeeld.
Via het radioprogramma kunnen
we actuele zaken uit het stadhuis
brengen. Via de sociale media kunnen
we ook buiten de uitzenduren om
nieuws brengen.

Muzikantencafé
Maandelijks organiseert de Apeldoornse Popschool het muzikantencafé met als doel promotie van bands, podia en het uitwisselen van
ervaringen door Apeldoornse muzikanten.
Het Muzikantencafé vindt plaats op de laatste maandag van de
maand, steeds bij een ander podium. RTV Apeldoorn is aanwezig
en zendt op de eerstvolgende maandag een tv-reportage uit van de
avond met interviews en beelden van de optredende artiesten.
De maandag vóór het muzikantencafé kijken we vooruit en houden
we je tegelijk op de hoogte van het laatste nieuws op het muzikale
front in Apeldoorn. Die vooruitblik is te horen op de radio van 18.00
tot 19.00 uur.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
De gemeenteraadsverkiezingen worden weer gehouden op 21 maart
2018. Een lijsttrekkersdebat is iets wat niet kan ontbreken en dit
zal rechtstreeks op televisie worden uitgezonden en via de radio te
beluisteren zijn.
Voor de verkiezingen zullen de teams van het radioprogramma
“In de Wandelgangen” en televisieprogramma “het Speelveld” de
Apeldoornse kijkers en luisteraars zoveel mogelijk inzicht geven in
de plannen en programma’s van de deelnemende politieke partijen.
Op de verkiezingsavond zelf (21 maart) zullen we verslag doen van
uitslagen en de reacties daarop via radio, televisie en social media.

Hier kunt u ons vinden
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Uddel: 106.3 FM
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Het team van In de Wandelgangen.
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Prius

Nu met € 2.000,- voorraadvoordeel

Al verkrijgbaar vanaf

€ 28.930,-*
...OOK DATKISE R
WA G E NMA
Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 3,0-3,3 L/100km (30,3-33,3 km/L); CO2 70-76 gr/km.
*Prijzen incl. BTW,BPM en € 2.000,- voorraadvoordeel en incl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Actieperiode 01-06-2017 t/m
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Met een TV van RTV STEGEMAN blijft TV Apeldoorn scherp in beeld
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RTV Apeldoorn zoekt mediatalent
Kom werken bij de lokale omroep in Apeldoorn en ontwikkel je eigen talent. Voor verschillende functies zijn wij nog op zoek naar
enthousiaste collega’s.
Ben je niet verlegen en houd je ervan een
praatje te maken? Wellicht sta je dan binnenkort bij ons voor de camera om verslag te
doen van evenementen of belangrijke gebeurtenissen in Apeldoorn.

Is sport jouw passie? Weet je er alles van en
sta je elk weekend wel ergens langs de lijn?
Verleg jouw grenzen en wordt radioverslaggever vanaf de sportvelden in Apeldoorn.
Werken bij een mediabedrijf betekent natuurlijk niet automatisch dat je op de voorgrond
staat. Ook achter de schermen moet werk
worden verzet.
Zo zoeken wij bijvoorbeeld mensen met
gevoel voor timing en techniek om de radio-

VACATURES:

Radiopresentatoren
voor:

Apeldoorn Sport
Apeldoorn Sport wordt uitgezonden op zondag van 14:00 – 18:00
uur. Wij vragen voor deze functie vrijwilligers met een prettige stem
om naar te luisteren.

Technici voor radio
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. Er is een interne opleiding.

Sportverslaggevers
Voor onze sportprogramma Apeldoorn Sport gaat de verslaggever op
pad om vanaf het veld of vanuit de hal verslag te doen van wedstrijden van verschillende sporten. Apeldoorn Sport wordt uitgezonden op
zondag van 14:00 – 18:00 uur.

Redactiemedewerkers
voor radio of TV
Het zoeken naar onderwerpen, informatie daarover verzamelen en
items of reportages voorbereiden zijn de belangrijkste taken van onze
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uitzendingen vanuit de studio of op locatie
vlekkeloos te laten verlopen.
Alle vacatures bij RTV Apeldoorn zijn op
vrijwillige basis. RTV Apeldoorn zorgt voor een
interne opleiding. Lijkt het je leuk om de lokale
omroep in Apeldoorn te komen versterken?
Wil je meer weten?
Of zelfs een dagje meelopen? Stuur dan een
mail naar personeelszaken ter attentie van
Rob Bremer: pz@rtv-apeldoorn.nl.

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
Het spreekt voor zich dat een presentator TV niet bang is voor de camera en er verzorgd uitziet. Voor het presenteren van diverse TV-programma’s zoeken wij mensen die op regelmatige basis inzetbaar zijn.
De tijden zijn in overleg. We zoeken zowel verslaggevers voor nieuws
als presentatoren voor evenementen.

Cameramensen
Voor nieuwsuitzendingen en voor evenementen zoeken we enthousiaste cameramensen. Camerawerk doen voor RTV Apeldoorn is een
leuke manier om je eigen woonplaats beter te leren kennen en om
ervaring op te doen met filmen. Technische voorkennis is niet nodig.
Het is wel handig om wat ervaring te hebben met video of fotografie.

Voor alle vacatures geldt dat RTV Apeldoorn
voor een interne opleiding zorgt.
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.
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Altijd al een televisieprogramma willen maken?

RTV Apeldoorn heeft natuurlijk
diverse vacatures. Naast die vacatures zijn er ook nog wat programmaideeën waar we mensen voor zoeken
die zich aan dat programma willen
verbinden. Spreekt een van onderstaande ideeen je aan, dan kan je
daar natuurlijk mee aan de slag.
Sommige programma’s vragen veel
voorbereiding, andere minder. Natuurlijk gaan we je helpen, maar ….
deze oproep is er natuurlijk niet zomaar. Het grootste deel van het werk
moet, als je de uitdaging aangaat,
van jou komen. Daar staat tegenover
dat je zelf invulling kunt geven aan
het programma. We zoeken dus
mensen die niet bang zijn het voortouw te nemen.
Stellingen op straat is een programma voor televisie. Bedoeling is de
Apeldoorners op straat een stelling
voorleggen (en dat kan van alles zijn)
en de reacties vastleggen, monteren
en uitzenden.
Wijken en buurten geeft een beeld
van een wijk of dorp. Het belangrijkste deel van de voorbereiding is het
verzamelen van informatie over die
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wijk of het dorp. Hoe oud is de wijk?
Zijn er belangrijke kunstwerken, zo
ja waar, gemaakt door wie? Wat
zijn de karakteristieke punten van
een wijk of dorp? Aan de hand van
deze informatie gaat een cameraman/vrouw op pad die deze punten
vastlegt naast een aantal algemene
kenmerken. De beelden worden
voorzien van een voice-over, die ook
geschreven moet worden. Dat geheel
moet een beeld geven van de wijk of
dorp. Bedoeling is geheel Apeldoorn
op die manier in beeld te brengen.
Monumentaal is ook een programma voor televisie. Apeldoorn kent
vele rijks – en gemeentelijke monumenten. De Naald, de Kwartjesfontein en het Loo zijn de bekende
voorbeelden. Maar wist u dat het flatgebouw aan de Sprengenparklaan
ook een monument is vanwege de
(unieke) bouwstijl. Het werk zit ook
bij deze serie in de voorbereiding.
Heb je interesse om een van deze
programma’s te (helpen) maken?
Laat het ons horen op:
pz@rtv-apeldoorn.nl

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

Op locatie met RTV Apeldoorn

In 2016 was RTV Apeldoorn in totaal maar liefst 242 uur op locatie.
Tijd om eens een aantal locatie-uitzendingen uit te lichten. Nu aandacht voor:

Geluid van Zuid
Henny Smit is een gezellige en
goedlachse bewoner uit ApeldoornZuid. hij woont met veel plezier
samen met zijn vrouw Wilma in
de wijk De Heeze. Hoewel hij 67
jaar oud is en gepensioneerd is,
oogt hij jeugdig en energiek. Henny
komt regelmatig langs in buurthuis
Ons Honk.
Bijvoorbeeld om te kaarten of om
mee te eten. Toen hij daar een
keertje op zijn gitaar speelde,
begon er een balletje te rollen.
Van het een kwam het ander. Zo
begeleidt hij nu de zanggroep
Zuid Zingt Samen en is hij de
vaste huismuzikant van het
radioprogramma het Geluid van
Zuid. ,,Ik vind het enorm leuk om
te doen. Het zijn altijd gezellige
momenten. Het is leuk dat Zuid
Doet Samen buurtradio maakt. Het

is een aansprekend programma,
omdat er iedere keer een ander
buurtje centraal staat.’’
Zelf is hij wel benieuwd wie
er allemaal luisteren naar dit
programma, dat sinds 2,5 jaar op
elke tweede vrijdag van de maand
live te beluisteren en bekijken is
vanuit Ons Honk. ,,Laatst kwam ik
een dame tegen die mij op het tvkanaal van RTV Apeldoorn gezien
had. Dat vind ik leuk om te horen.’’
Henny Smit is een gevierde
muzikant. Samen met zijn
kompaan Joop treedt hij op als
het duo HeJo. Met name spelen
zij voor ouderen. Bijvoorbeeld in
verzorgingstehuizen.
Hoelang hij blijft spelen en langs
blijft komen bij het Geluid van
Zuid? ,,Zo lang als mogelijk is.
Ik wil in het harnas sterven.’’

Henny Smit zorgt voor sfeer bij de uitzendingen van Het Geluid van Zuid

De radio-programmering van RTV Apeldoorn
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,,De Vereniging is een hartstikke leuk
radioprogramma om te presenteren.
Je zit een uur met enkele mensen
aan tafel in de studio om over hun
passie te praten. Zij brengen op zo’n
enthousiaste manier hun vereniging
of stichting voor het voetlicht, dat dit
programma ook leuk is om naar te
luisteren.’’
Jan Kort is één van de presentatoren
van het radioprogramma
De Vereniging, dat iedere woensdag
van 20.00 tot 21.00 uur live wordt
uitgezonden bij RTV Apeldoorn. Het
programma biedt een platform aan
de verenigingen, stichtingen en clubs

Jan Kort is presentator van
De Vereniging
(foto Rob Bremer)
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DE VERENIGING:
een mooi podium voor je club
die de gemeente Apeldoorn rijk is.
Stichting Da Capo, Vertelgenootschap Apeldoorn, de Loenermarkruiters, voetbalclub CSV, toneelvereniging Graficus, Gelders Politie
Mannenkoor, de Apeldoornse sjoelvereniging, scoutingclub Marca
Appoldro. Zomaar een greep uit de
gastenlijst van de afgelopen jaren.
,,Ik presenteer dit programma al enige tijd en ik ben aangenaam verrast
door de grote diversiteit aan verenigingen in deze regio. Mijn allereerste
uitzending was met de Vereniging
van Verlegen Mensen, daar had ik
nog nooit van gehoord.’’ Soms is een
uur nog te kort, vertelt Jan. ,,Een uur
over je club praten, daar zien mensen vaak tegenop, want dat vinden
ze lang. Maar de praktijk leert iedere
keer dat dit uur omvliegt.’’
Eigen muziek
Voor aanvang van het radioprogramma maken de presentator en de
technicus van de avond altijd eerst
kennis met de gasten. In de studio
is naast de presentator ruimte voor

maximaal drie mensen van de vereniging. Het gesprek wordt afgewisseld
met muziek die door de gasten zelf
is uitgekozen. Jan: ,,Een koor neemt
natuurlijk een eigen CD mee als ze
die hebben. Soms kiezen mensen
nummers uit die passen bij hun club.
Maar dat hoeft niet, het mogen ook
verzoekplaatjes van leden zijn.’’
Wil je ook een keer gast zijn in De

In Oktober begint RTV Apeldoorn
met een nieuw programma: Buro
Burgerzaken. Iedere uitzending is
er een lid van het college van burgemeester en
wethouders
te gast. Jan
Kort bemant
het buro en
stelt vragen
over onderwerpen die de gemeente raken en
die belangrijk zijn voor Apeldoorn.
De uitzending is op vrijdag. Op
maandag wordt er een onderwerp

van Sony gaat deze nieuwe techniek gepaard met de vertrouwde, hoge
beeldkwaliteit. Daarnaast is de Sony A1 de eerste tv die geluid uitzendt vanuit
het scherm zelf. Dankzij het ontwerp resoneert het hele scherm met geluid
dat rechtstreeks uit het scherm zelf afkomstig is.

gekozen voor de uitzending. Dit
onderwerp wordt bekend gemaakt
via sociale media, Apeldoorn Direct en in Nieuwsblad Stedendriehoek, zodat
inwoners van
Apeldoorn
kunnen reageren. Actuele
vragen worden gesteld
aan de verantwoordelijke wethouder of aan de burgemeester.
Zo wordt het contact tussen burgers en politici sneller en beter.

Buro
Burgerzaken

Met een TV van RTV STEGEMAN blijft TV Apeldoorn scherp in beeld
De allereerste OLED TV van Sony is een feit! En zoals we gewend zijn

Vereniging en je vereniging, stichting
of club een uur in de spotlights zetten. Neem contact op met de redactie via vereniging@rtv-apeldoorn.nl.
Op zondag van 18.00 tot 19.00 uur
is de herhaling van De Vereniging.
Een uitzending gemist? Via de website van RTV Apeldoorn kun je het
programma nog beluisteren tot een
week na de uitzending.

Toyota

FleX driving
Na 1 jaar maandelijks opzegbaa

r!

AYGO

Private FlexLease
Vanaf

€
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199,p.m.*

Rijd nu een gloednieuwe Toyota AYGO vanaf € 199,- per maand!
Dat is nog geen € 7,- per dag*!
Brandstofverbruik (EC 2016/646W) 3,8 L/100km (26,3 km/L); CO2 88 g/km.
* Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus/malus en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting
en per gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Geldig vanaf 1 juli 2017 •
Toetsing en registratie BKR • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • directsales@toyotafs.nl
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Afgebeeld model: de AYGO 1.0 VVT- x-cite 5-deurs € 14.995,-.

Wagenmaker

Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666, www.toyota-apeldoorn.nl
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Op locatie met RTV Apeldoorn

In 2016 was RTV Apeldoorn in totaal maar liefst 242 uur op locatie.
Tijd om eens een aantal locatie-uitzendingen uit te lichten. Nu aandacht voor:

Muzikantencafé
Relatief nieuw bij RTV
Apeldoorn is het Poppunt Live.
Dit radioprogramma is vanaf
afgelopen februari elke een na
laatste maandag van de maand te
beluisteren, precies een week voor
het Muzikantencafé van Poppunt
Apeldoorn. Lisette Stavast vertelt:
,, Wij willen aandacht geven aan
alles wat met lokale muziek te
maken heeft. Dit houdt in dat we
lokale muziek draaien, agenda’s
noemen van Apeldoornse locaties
waar live muziek is en we hebben
lokale muzikanten op bezoek.
Bij het radioprogramma ben ik
samen met Henri van den Broek.
Ik zorg dat er elke keer een format
is en een agenda, Henri zorgt voor
de muziek. Bij Poppunt Apeldoorn
zijn mijn functies promotor,
evenementenorganisator, host en
stagemanager.
Het gaat om de promotie van het
evenement het Muzikantencafé,
maar zeker ook promotie van
lokale bands, muzikanten en
locaties die veel doen met live
muziek. Op deze manier kunnen
wij aan lokale muzikanten wat

meer naamsbekendheid geven
en meer promotie, aangezien wij
vanuit Muzikantencafe niet in de
gelegenheid zijn om muzikanten
gage te bieden.
Ik vind het super om te doen,
had niet verwacht dat ik het zou
kunnen, eerlijk gezegd. Wat het
toevoegt? Ik hoop uiteindelijk
muzikaal talent uit Apeldoorn beter
gepromoot wordt, maar ook dat
mensen zich meer bewust worden
dat Apeldoorn helemaal geen
‘ingedut’ dorp is, maar er veel
te doen is op veel verschillende
plekken. Maar omdat we nog
niet zo lang bezig zijn, hoop ik nu
vooral dat de luisteraars het een
leuk programma vinden.
Van de mensen die luisteren, wat
er steeds meer worden, merk ik,
hoor ik hele leuke reacties. Wij zijn
natuurlijk geen professionals en
proberen het altijd vooral gezellig
te laten klinken en dat schijnt
over te komen. De opnames op TV
worden ook steeds meer bekeken
en ook daarvan krijg ik leuke
reacties. Soms ook nog wel tips,
maar ook dat is prettig.’’

Schema televisie-uitzendingen

Airco
controle
voor slechts
€ 19,95
Waar u uw Toyota ook gekocht heeft.
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Goedemorgen Stedendriehoek:
samenwerking bij
de lokale omroepen kan wél
Samenwerken kan lastig zijn binnen
de mediawereld. Maar niet onmogelijk, bewijst een toegewijd team van
RTV Apeldoorn, dat samenwerkt met
de lokale omroepen van Brummen,
Zutphen en Deventer. Het doel: Twee
uur lang informatie over de regio. Het
is een proeftuin voor bredere samenwerking.
Elke woensdag zendt RTV-Apeldoorn
het programma uit dat al het nieuws
van de regio stedendriehoek bevat.
Alles tussen Apeldoorn, Deventer en
Zutphen komt aan bod, zij het de
rondweg bij Twello of een gevallen
college van B en W uit Deventer.
Nieuws
Belangrijkste regel: Het moet nieuws
zijn. Die definitie is rekbaar, begrijpen de redacties. Schuldenproblematiek onder mensen met een licht
verstandelijke beperking, mensen
die tegen het kappen van bomen
zijn in Eerbeek of het Rode Kruis dat
150 jaar bestaat: Het past in één
uitzending. Luchtig en lastig worden
met elkaar afgewisseld, met tussendoor vlotte platen om bij wakker te
worden.
Het programma weet ook een licht te
schijnen op de mensen uit de regio,

buiten de regio. Bijvoorbeeld Bert
van Oostveen van de KNVB, verslaggever Bud Wichers vanuit Gaza en
Irak, en David Koning die op Lesbos
in een vluchtelingenkamp werkt.
Vaste items komen van weerman
Mark Wolvenne die wekelijks van zijn
fiets afstapt om te zien hoe het weer
er die dag aan toe is, stadsdichter
Mas Papo uit Zutphen en Erik van
Luttikhuizen die een licht schijnt op
Go Ahead Eagles.
Breder
De samenwerking houdt niet op bij
het actualiteitenprogramma ‘Goedemorgen Stedendriehoek’. Ook het
programma ‘Apeldoornse Schijven’
is inmiddels vernieuwd en verbeterd:
‘Stedendriehoek draait door’ is in de
hele regio te horen. Beide programma’s worden geproduceerd in Apeldoorn, waar de programma’s via het
internet linea recta naar Zutphen,
Brummen, Deventer en Voorst gaat,
waar de programma’s ook live uit de
speakers komen.
Goedemorgen Stedendriehoek is
elke woensdag van 7:00 tot 9:00 te
beluisteren bij RTV-Apeldoorn, RTVVeluwezoom, B-FM, RTV-Voorst en
Deventer RTV.

Onderhoud
vanaf
€ 143,Waar u uw Toyota ook gekocht heeft. Inclusief mobiliteitspas.

Adverteren bij
uw lokale omroep,
verrassend goedkoop
en een groot bereik!
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Vraag naar
de tarieven of
een vrijblijvende offerte!
adverteren@rtv-apeldoorn.nl
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Op locatie met RTV Apeldoorn

TIP DE REDACTIE

In 2016 was RTV Apeldoorn in totaal maar liefst 242 uur op locatie.
Tijd om eens een aantal locatie-uitzendingen uit te lichten. Nu aandacht voor:

stuur deze naar:

redactie@rtv-apeldoorn.nl
Telefoon: 055 5335166

Vierdaagse Apeldoorn
Een evenement waar RTV
Apeldoorn al jaren op locatie komt,
is de Apeldoornse Vierdaagse.
De lokale omroep van Apeldoorn
is daar bijna niet meer weg te
denken.
Wandelaars kunnen hun verhalen
kwijt, soms blijken er best
emotionele redenen te zijn dat
iemand meeloopt, maar ook
blijheid om het feit dat ze de
wandeltocht volledig hebben
volbracht. Organisator Joop
Achterkamp meldt:
,,Ik vind het mooi dat RTV op
locatie is, maar het mag helaas
nog niet op alle locaties. Dit
jaar heeft RTV ook met een live
radio uitzending gestaan op de

dinsdag op het grasveld tegenover
Randerode en op vrijdag bij
Victoria Boys. Op deze laatste
locatie staan ze al 3 of 4 jaar. Wij
krijgen hierdoor meer propaganda
en live muziek. Volgens mij vinden
veel mensen het heel erg leuk.
Ik krijg regelmatig reactie van
mensen die zeggen dat ze me
hebben gezien op RTV of hebben
gehoord op de radio.
Wij hopen dat RTV Apeldoorn
volgend jaar weer op locatie zal
zijn bij de Apeldoornse Vierdaagse
en ik hoop dat we dan ook met
de radio bij Paleis Het Loo mogen
staan. Dat mocht dit jaar niet,
omdat daar al teveel evenementen
waren met geluid.’’
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Ons bezoekadres:

Arnhemseweg 82 - 7331 BN in Apeldoorn

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 en 364 (CI+)
Kanaal 36 (329 op CI+)

RADIO		
TELEVISIE

Kanaal 1055
Kanaal 1355

RT V Apeldoorn
j
i
b
t
h
c
i
d
d
j
i
t
al
Radio Apeldoorn
ZIGGO: kanaal 915 en 364 (CI+) KPN: kanaal 1055
FM: 107.1 (Apeldoorn), 105.5 (Hoenderloo) en 106.3 (Uddel)

RTV Apeldoorn is met radio en televisie aanwezig bij de Vierdaagse.

(foto Rob Bremer)

Toyota

FleXX driving
g
Na 1 jaar maandelijks opzegbaa

r!

C-HR

Private FlexLease
Vanaf

€

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

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

439,p.m.*

Rijd een gloednieuwe Toyota C-HR
voor een vast laag maandbedrag

...OOK DATKISE R
WA G E NMA

Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 L /100km (26,3 km/L) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/L) , CO2 86-144 gr/km.
* Toyota Private FlexLease o.b.v. 48 maanden en 10.000 km per jaar. Vraag naar de voorwaarden.

Toyota
maar van binnen
driving
Vanaf
totaal verniewd! 1 november
Van buiten het vertrouwde beeld,

FleX

Private FlexLease
Vanaf

r!
Na 1 jaar maandelijks opzegbaa

199,p.m.*

zijn trots op onze compleet vernieuwde showroom. Waarin we u nog beter van
€We
dienst kunnen zijn. Op 1 november openen we onze deuren. Dat doen we feestelijk
met niet te missen acties:

openen we
onze deuren
Dat doen we feestelijk met
niet te missen acties!

3URɬWHHUYDQGHYHOHDDQELHGLQJHQRS
Private Lease, Occasions, Werkplaatsacties...

# Eind november staat de nieuwe Toyota C-HR
te pronken in onze showroom.
Rijd nu een gloednieuwe Toyota vanaf € 199,- per maand! Dat is nog geen € 7,- per dag!
  HDOWLMGNODDU
Een 8LWHUDDUGVWDDWGHNRƬ
gloednieuwe Toyota is nu
voor iedereen bereikbaar met Private FlexLease. Zo rijdt u de speelse, veelzijdige Toyota AYGO al vanaf € 199,- per maand. Dat is nog geen € 7,- per dag!
Ook de compacte Yaris, de ruime Auris en de stoere C-HR bieden zorgeloos rijplezier voor een laag maandbedrag. Het contract is na 1 jaar maandelijks opzegbaar en inclusief bijna alles:
u betaalt alleen nog de benzine! Kijk snel op Toyota.nl of maak een proefrit.

 
   

Brandstofverbruik (EC 2015/45W of EC 2016/646W) 3,3-4,8 L/100km (20,8-30,3 km/L); CO2 75-109 g/km.
* Toyota Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Toyota Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, incl. max. bonus/malus en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en per gekozen
uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Geldig vanaf 1 juli 2017 • Toetsing en registratie BKR • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • directsales@toyotafs.nl
Afgebeelde modellen: De AYGO 1.0 VVT- x-cite 5-deurs vanaf € 14.995,- • Yaris 1.5 Hybrid automaat 5-deurs vanaf € 23.995,- • Auris 1.6 D-4D Dynamic vanaf € 33.590,- • Auris Touring Sports 1.6 D-4D Dynamic vanaf € 34.890,- • Toyota C-HR 1.8 Hybrid Bi-Tone Plus
vanaf € 36.320,-

Wagenmaker
Wagenmaker

Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666, www.toyota-apeldoorn.nl
Apeldoorn, Steenbokstraat 3, 055-5396666, www.toyota-apeldoorn.nl

Loewe bild 7 with OLED technology.

     



Televisie is verleden tijd. Vandaag hebben we beeldende kunst. Met kristalheldere, levensechte kleuren. Met meer contrast dan
ooit. Op een scherm dat nog dunner is dan dat van een smartphone – allemaal dankzij de OLED-technologie. Gemaakt op maat van
trendsetters met goede smaak. Trakteer uzelf op een echt meesterwerk. De Loewe bild 7. Vraag uw Loewe dealer om meer informatie:

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

