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Een nieuwe tijd tegemoet !
Freeway nu elke maand .•••
Wat is nu de reden ?? ••••

•

***************************************

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd nogal
wat moeilijkheden zijn met de instandhouding van dit radioblad.Wat zijn die moeilijkheden nu? Wij menen dit in
het kort uiteen te moeten zetten als verklaring aan u,onze leden en tevens beste vrienden en vriendinnen. Een jaar
geleden werd Freeway nog heel primitief gestencild, en was
het onmogelijk een drukker in Nederland in de hand te ne men. Er was tevens te weinig geld,want de verzendkosten liggen in Nederland aanmerkelijk hoger dan in bijvoorbeeld
België.Toen kwam er een Belgische abonnee die uit vriendendienst zijn plannen ten berde gooide.Hij wist een drukker
die niet duur was, en kon de hele Freeway voor niets in elkaar zetten en versturen zodat de verzendkosten gedrukt
werden.Nat~urlijk greep onze redakteur Ton Plekkenpol dit
voorstel met beide handen aan.Een hele tijd ging het goed
en algauw,mede door de komst van nieuwe redaktieleden en
medewerkenden steeg het ledental naar 138.Het ledental was
nog nooit zo vlug zo gestegen.De nieuwe medewerkenden echter hadden andere plannen,die zo blijkt nu, al in januari
1978 jl rond waren.Helaas is het Ton Plekkenpol ter are gekomen die er eerst niet aan wilde geloven.Men wilde Ton al
zijn geld aftroggelen om op eigen houtje verder te gaan. Ton
hadden ze niet meer nodig,want zelf konden ze alles,behalve
eigen kapitaal in Freeway sto~pen.(Ton deed dit vrtieger wel,
zelfs tot vijf en veertig gulden per uitgave, alleen maar om
u van een Freeway te voorzien).Zo werd er een soort anti Tdn
Plekkenpol campagne opgezet.Ton werd geweldig gepest. Vanuit'
België kwamen de klachten dat het geld ddat Freddy moest krijgen om de drukker te betalen te lang onderweg was ,en Ton
werd uitg~.~ akt voor kapitalist.Hij zou zelfs stelen, wat nalees pagina 3 •
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vervolg van pagina 2
tuurlijk bewijsbaar niet zo was omdat al het geld van Freeway op een door hem zelf geopende girorekening stond, en
aangezien het blad sinds zijn jeugd zijn hart en leven is,
zou het krankzinnig zijn als hij ging stelen van iets waar
hij nog altijd met liefde geld bij deed.Enfin, deze kleine
beschuldigingen maakten Ton dood nerveus.Schreef hij een
aktueel interview voor het eerstkomende nummers, dan hadden
eerst de medewerkenden voorrang,en pas na drie maanden werd
tegen Ton gezegd dat hij niet aktueel genoeg was met zijn
interview.Schreef hij een lang artikel,was hij te langdradig, schreef hij koeter, dan moest hij wat langer schrijven
omdat hij tekort was.Kortom, niets deugde. Ton, bang om u,
lezers,zijn beste vrienden te verliezen belandde in het
ziekenhuis in een zeer overspannen toestand.Na ontslagen te
zijn uit het ziekenhuis kreeg hij een zenuwontsteking.Ook
werd eens het gironummer van Nederland uit Freeway gehaald
en in een advertentie in Radiovisie werd verzocht zich tot
het Belgische adres te richten.Waarom?Omdat hieraan voorafgaande Ton een dreigbrief was gestuurt waarin hem werd gesommeert al het beschikbare Freeway geld direkt over te maken naar België omdat daar alle betalingen gedaan moesten
worden en niet in Nederland.Had Ton dit gedaan, dan hadden
zij alle macht in handen gehad en was dit nummer nooit verschenen.Toen het niet lukte Ton geld af te troggelen ging
men al het geld dat moest komen alleen op het Belgische adres
laten storten waardoor Ton toch wel geld zou kwijtraken.
Als hij betaald voor de drukkosten en verder geen geld ~eer
binnenkrijgt,dan hadden ze ook langzamerhand het hele kapi
taal in handen gekregen.Nu het allemaal mislukt is, gaat
men toch de al beraamde plannen uitvoeren.Alleen beginnen,
dan maar zonder het Freeway geld waar zo goed op gepast is.
Men gaat nu konkurreren met Free Wave,en men zal proberen u
te bewegen zich te abonneren op hun blad.Lezers, aan u de
keus.Heeft Ton jaren voor niets hard gewerkt,verlaat Freeway
dan. Vindt u dat Freeway door moet gaan en deze schurken ver
slagen moeten worden, wel vernieuw dan uw abonnement !
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SPECIAAL VOOR ONZE LEZERS EN LEZERESSEN:
HET LIEVELINGSRADIOPROGRAMMA GEPUBLICEERT!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Radio Mi Amigo Internationaal (319 m. - 962 khz)

,

Maandag-Vrijdag:6.00 Hallo, hier is Mi Amigo ---- 7.00
Johan Maasbach Wereldzending ---- 7.30 Ook goeiemorgen
(rechtstreeks gepresenteert door uw favourite en gezel
lige boorddeejays) ---- 9.00 Schijven voor bedrijven
(oergezellig en bekend ochtendprogramma om zingend te
werken in fabriek of bedrijf) ---- 10.00 Koffie met
scheepsbeschuit (rechtstreeks) ---- 11.00 Keukenpret
met Ton Schipper ---- 12.00 Baken 16 (rechtstreeks vanaf het zendschip gepresenteert programma waarin alles
per ongeluk goed of slecht kan gaan, met de presentatie
van het zoutwaterteam) ---- 14.00 Tussen baken en schipper (rechtstreeks te presenteren programma) ---- 15 . 00
De persoonlijke top tien met Ton Schipper ---- 16.00
Stuurboord (rechtstreeks vanaf de bekende mv Mi-Amigo)
---- 1'7.00 Bakboord (rechtstreeks programma) ---- 17.30
Stichting Radiogemeente Bloemendaal (dominee Toornvliet'
zendtijd) ---- 18.00 Jukebox met (natuurlijk) Ton Schip-

,

per ---------------------------------------- ------- - ----

Radio Caroline Internationaal (319 m. - 926 khz)
Maandag zaterdag en zondag: 19 .. 30 Persoonlijke elpee top
dertig met James Ross ---- 1.00-6.00 De Caroline family
(op maandagen): 19.30 Caroline Family ---- 22-0 0 Count
down ---- 1.00-6.00 Caroline Family (love,peace and
good music). Alle uitzendingen zijn engel s t a l ig.
Dinsdag, woensdag en donderdag: 19.30- 6.00 Carol ine Family
met veel en goede elpee muziek (Caroline 's sterkste kan t)
.
-------------------------- ------ - ------------ - --- ---- ----
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A.F.N het veel beluisterde europese radiogeluid •
voor u in FREEWAY
Let u even op ??? De AFN heeft sinds 23 juli haar zendsche
ma veranderd. Casey Casem is nu terug op de zondagmiddag
met zijn top 40. Andere shows van de zondag zijn nu weer
terug op zaterdag. De Country Countdown blijft op zaterdag
gehandhaafd. Wij geven u de doordeweekse programma' s:
.

•

American Farces Network *** Soesterberg 103 rnhz --- Kleine
Brogel 100.7 mhz en Everberg 100.8 mhz
Ma/Vr: 00.05 Funk Factory ---- 00.55 This is A.F.N . ---1.05 Pete Smith ---- 2.05 Harry Newman ---- 3.05 Bob
Kingsley ---- 4.05 Don Tracy ---- 5.05 Roger Carroll ---6.05 Rise and shine met rond 8.00 een uitgebreid aktuali
teitenoverzicht met News World ---- 9.05 Gene Price ---11.05 AFN today ---- 13.05 Sportprogramma ----13.15 Raad
show --- - 14 .35 Jim Pewter ---- 15.05 Roland Bynum ---16.05 Town and country ---- 17 .05 fvJusic off the record --- 19.00 News world ---- 20.05 Mary Helen Barrow ---- 21.05
World door Paul Harvey ----- ------------------------------A. F.N Radio Shape (Casteau 101.5 rnhz - 103.3. mhz FM
Maivr: Round the clock een vier en twintig uur durend
easy listening programma met oa rond 20.05 Pete Smith met
lichte muziek en om 22.05 Cameo concert (klassieke muziek).

***********************************************************
Er is enige ruzie ontstaan omtrent de plannen met een vier
de engelse televisiezender de lucht in te gaan~ Dit komt
doordat de grootste kommerciële ITV in Engeland geld en
middelen beschikbaar heeft voor een tweede televisiezender .
Nu wil de BBC of beter, de engelse regering, uitbreiden
met een vierde televisiezender die toegeschreven wordt
op naam van de BBC. U begrijpt dat dit de kommerc iële
belangen niet behartigd.Wij houden u op de hoogte!

---------------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------

Hilversum 3 ? Tips op pagina 8 I!! I!!
Freeway ? Abonneer u nu nog, in augustus
.
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IS UW ABONNEMENT VERLOPEN ? KIJK EVEN EN STEUN ONS DAN WEER
DOOR EEN HERNIEUWD ABONNEMENT.BIJ 1* IS UW LIDMAATSCHAP
NIET LANGERGELDIG DAN ALLEEN DEZE FREEWAY !!! !!!!!!!!!!!!!
I
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Op vakantie ?7 Neem Radio Nederland mee
Programma's Radio Nederland Wereldomroep
Begintijd Bestemming

I• I•
•

Stations en Frequenties In kHz "")

(GMT)

Nederland.
2230

0000
0630
0730
0830
0830
1030
• 1130
1330
1530
1630
1730
1930
• 2130
2130
'" ~~230
0010
0030
0430

Indonesië (oost)
Indonesië (west)
N ieuw-Zeelandf Austral i ë
West-Europa/N.w. Afrika
Austral ië/ N ieuw-Zeel and
Centr. en Zuidoost-Eur.
West-Au stral i ë/Oost -Az i ë
Europa
Zuidoost-Azië
Zu i d-Azië/West-Europa
Rep. Su(n ./Ned . Antillen
M. Oost./Z. en 0 Afrika/
Z.O. Europa
West-Afrika/Zuidw. Eur.
Noord-Amerika (zondag)
Zuid-Amerika
N. en Z. Amerika
(alleen zondag)
Caraïbisch Gebied
N. Amerika (0.)/
Z. Amerika (n.w.)
Noord-Ameri ka (west)

M11730 M 7285
M11730 M 7285
B 9715 B 9630
L 15185 L 11930
B 9770
L 15195 L 9895
M17860 M15165
L 15325 L 9895
M17810 M11740
M21685 M11730
B 11790 B 6020
L 15220 M15180

L 7210

L 5955

L 7?10

L 6045 L 5955

L 7240

L 6045 L 5955

,

L 6020
L 11740

L 9895 M 6020

B 21640 B 17810 L 6020
I . 971S I. 60~5 L 6020
B 17810 B 15220
B 15180 B 15320

•

B 800
B 6165

B 6020

B 9590

B 6165

L 11875

L 9770

B 9770
B 9715
L 9895
L 9895
M17855
M15375
B21640
L 9715

B 9715
L 9660 L 7240 L 6045 L 5955
L 7210 L 6045 L 6020 L 5955
M11740
L 11730 M 6020
B17810 M15220 L 11740 M11730
L 6085 L 6020

B 800
B 9590
B 9715

B 6165
B 6165

Engels

OlDa
0730
0830
0930
1330
1430

1830
2030
2130
2335
0230
0530

West-Afrika
(niet op zondag)
Nieuw-Zeel and/Austral ië
Austral ië/ N ieuw-Zeel and
Europa
Europa
Zuid en Oost-Azië
Centr., Oost en Z ... Afrika
Centraal en West-Afrika
Noord-Amerika
(niet op zondag)
Caraïbisch Gebied
Noord-Amerika (oost)
Noord-Amerika (west)

L 7210

Spaans
1230
2030
2230
2300
2330
0130

0330

Europa/Noordwest-Afrika
Zu id-Eur./Noordw.-Afr.
Zuid-Amerika
Caraïbisch Gebied
Zuid-Amer./(Car. Gebied
Zuid-Amerika
Centr. en Noord-Ameri ka

L 11955 L 11930
L 9715 1_ 6085
L 11845 L 9895
B 800
B 15320 B 6020
B 15310 B 6165
B 9590 B 6165

L 9895
L 6020
L 6020

Frans
1430
1830
1930

Afri ka/Europa
Nrd, W. en Centr. Afrika
Nrd, W. en Centr. Afrika

L 6045 L 5955

•

L 17810 L 11955
B21640 B17810
M15375 L 15220

L 9895

L 6020 L 5955

L 15180

L 11740 M11730

Indonesisch
2130
2300
0830
0930
1030
1130
1230

Indonesië (oost)
Indonesië (west)
Indonesië (oost)
Indonesië (west)
Indonesië/Europa
Indonesië (oost)
Indonesië (west)

M11730
M11730
M21480
M21480
L 21480
M21480
M17810

M 7285
M 7285
M17810
M17810
L 17810
M17810
M11740

..

•

L 15325

L 6045 L 5955

Arabisch
1530
1630
1730
1830

M. Oosten en Golfstaten
M. Oosten/ N.O. Afr./Eur.
M. Oosten/Nrdw. Afrika
M.Oosten/
N. en N.W. Afrika

L 21640 L 17810 L 9895
M21640 L 17810 L 15220
B21640 B17810 L 11730
L 15220 L 15185 L 11740

•

M11730 L 9895
L 6020

Brazilië

,
·

Portugees
2230

J

B15180

B15320

met dank aan de Wereldomroep Persdienst
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De vlamingen besteden een kwart van de kijktijd aan Neder land. In België keken de Vlamingen in het eerste kwartaal
van 1978 gemiddels gedurende 60 procent van de tijd die aan
televisiekijken werd besteed naar programma's die via de
eigen BRT 1 en 11 werden ui tge zonden (BRT I 55% en BRT 11
6%). Daarnaast werd 11% van de kijkti jd besteed aan Neder
land 1 en 13% aan de zender Nederland 2, tezamen dus bijna
een kwart. Omgekeerd is de belangstelling van de Nederlandse televisiekijker voor het aanbod van de BRT-zenders veel
geringer. Bij een onderzoek van de Afdeling Kijk- en Luister
onderzoek van de NOS in het voorjaar van 1977 bleek slechts
1% van de totale kijktijd in Nederland aan progralmna I s
van de BRT te worden besteed. Hierbij dient echter wel te
worden aangetekend dat het precentage Nederlanders dat de
BRT op zijn televisietoestel kan ontvangen (33% in oktober
1977) duidelijk lager ligt dan het precentage Vlamingen
dat Nederland 1 en Nederland 2 kan ontvangen, een percentage dat volgens schattingen van de BRT Studiedienst tussen
de 70 en 80 ligt. Bovenstaande cijfers zijn ontleend aan
een rapport van die Studiedienst van de BRT die regelmatig
een onderzoek pleegt naar de kijkdichtheid c va~ de televisieprogramma' s zoals ook in Nederland met behulp van het
Kontinu Kijkonderzoek,dekijkdichtheids- en waarderings
cijfers van de tv- programma's worden geregistreerd. De
Studiedienst van de BRT houdt zich evenwel uitsluitend
bezig met het Vlaams sprekende deel van België terwijl de
BRT het onderzoek in Wallonië , het franssprekende deel
verricht ...........
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****************************************************** ****
VERGEET U NIET OP DE ENVELOP TE KIJKEN OF UW ABONNEMENT
VERLOPEN IS ????? BIJ 1* ZULT U HELAAS WEER MOETEN BIJBE
TALEN !!!!

------------------------------------------- ---- ------------------------------------------------------------------
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FREEWAYS FORMIDABLE RADIOBIJDRAGE ! ! ! ! ! ! !
er is te weinig ruimte om u alle radiozenders eigen te maken ,daarom vlug begonnen
~êt_Qê_t!Qê_YQQ~_êêQ_!Qêêê!_~êQ!QQJê~!ê~l

-----------------------------------------

Hilversum 3 (445 meter / 674 khz) TIPS
maandag A.V.R.O ---- 10.03-11.00 Arbeidsvita··minBn---- 20.05 Superclean dreammachine --- - 23.05
Candlelight met Jan van Veen.
dinsdag V.A.R . A. ---- 12.03 Zoekplaatje ---21.02 Popdnder plus ---- 5.02-7 .QO Truck~
woensdag K. R. O. ---- 14 .02 Theo Stokkink show
---- 16.03 De Hitmeester Vinc ent van Engelen aan'
,de slag ---- 00.02 Take it easy ---- 4.02-7.00 De
achternach t me t Frits Spits .Het laatste uur:Adver tenties gericht aan ~stbus 860 in Hilversum.
donderdag T . R.O .S. ---- 15.03 Tros top 50 met
Ferry Maat ---- 20.02 Soulsjow met Ferry Maat -----23.02 Elpee top twintig - --- 00.02 Hugo van
Gelderen show met elpee werk ---- 1.00-7.00 Nachtwacht met Peter van Dam,Tom Mylder, Hugo van Gelderen en Ad Roland. (Ook Frans v.d. Drift is wel
van de partij evenals Frank v.d. Mast)
vr ijdag E.O. -...:-- 9.03 De muzikale fruitmand ---- 10.03 Te elfder ure met Wessel Dekker ------TROS: 12.02 De Nederlandstalige top tien met Peter van Dam ---- 15.03-16.00 Elpee pop.
VPRO: VPRO op drie van 20.02-22.55.Besloten wordt'
met Amigos de Musica door Jan Donkers
A.V.R.O.: 4.02-7.00 Frank v.d. Mast doeteen
nachtje Avro van 4.02-6.02.
zaterdag N. C.R.V.:19.02 Pers Vers met Skip
Voogd ---- 23.30 Jazztime ---- 2.02 Nachtexpress.
6.50-7.00 Zonda mor en -...:------------------------'Zondag A. V.R.O
V.A.R.A / K.R.O. N.O.S.
10.05 Muziek Mozaiek ---- 11.02 Juist op zondag
(wilt u er tussenuit? Vertrouw Meta de Vries met
Juist op Zondag om 9.00) ---- VARA: 12.02 Klink
klaar ---- KRO: 18.30 Gort en watergruwel -----SPORT? De NOS! 14.02-18.30 LANGS DE LIJN !! !!!
/8~ -------------------------------------------------------------- -- ---------------- -----

•

•

,

./

•

•

,

•

ore

•

10 In
•

Fr

•

Zeezenders 20 is alweer geschiedenis. Ter afronding een
~±ê~D_Yêfê±ê9_QQQr_8Q~_YêD_~QQtêD~ _____________________ _
-------------------------------------------------------0

In de bloedhitte van minsters 32 werden we door Mike
Baron welkom geheten. "We" zijn Duitsers, Engelsen,Noren
Belgen en Hollanders. In twee dagen werd de komplete
historie van de piraten belicht met behulp van dia,film
band en video en persoonlijke performance . De techniek
lag in de handen van Ton van Draanen welke kans zag de
verkeerde geluiden te leveren bij de films. Zo werden we bij een Caroline film vergast op RNI jingles.Op
de tweede dag kwam hij het toneel oprennen tijdens een
Caroline film, zodat de film gestopt moest worden.Voorts
zag hij kans bij een forum Graham Gill zo kwaad te maken
dat hij woedend het toneel verliet. Terug naar de Conventie. Deze was in èèn woord grandioos. In twee dagen
werden Mercur,Syd,Nord,Caroline,Atlantis,Veronica,de
vijf stations op de forten, RNI,Capitol, Aegir en
Voice of Peace belicht. Voorts gaven Tony Allen,Andy
Archer, Graham Gill interviews weg alsmede Ferry Eden
en anderen van Mi Amigo. In een volgend nummer zullen
we misschien nog meer materiaal kunnen publiceren aan u.
Algemeen werd echter toch wel duidelijk dat met ingang
van 1 september of 1 oktober aanstaande helaas Radio
Mi Amigo de lucht uit moet in verband met financiële
verliezen.
Vanuit Noordwijk - Rob van Kooten

abonnementen te voldoen op giro 368549 tnv Freeway
Radio Magazine,Postbus 1239, 1200 BE Hilversum.
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Misschien mag de radio in onze vaderlanden wat te wensen overlaten en ziin we afhankelijk van zenders als Mi-Amigo,
er is toch iets wat Mi-Amigo niet hoeft te verbeteren.Dat
is het huidige nederlandse televisiezendsysteem. Door de
vele omroep zendgemachtigden is er een konstante vechtpartijd om de gunst van de luisteraars. Met reklameboodschappen tussen hun uitzendingen door beloven de zendgemachtigden de nieuw te werven leden gratis nummers,en leuke prijs'
jes als ze alsjeblieft maar lid willen worden. Ben.iamin
Veronica wordt de deur uitgekeken omdat de Tros alleen al
een doorn in het ooq van de zogenaamd politiek gerichte
omroepen is. Dankzij die voortdurende konkurrentie is êr
een beet.ie kommercie gaan groeien. De zendgemachtigden weten dat de wens van de kiiker hun voortbestaan is,omdat
die kijker anders wel eens naar een van de vele konkurrenten
kon overstappen ••• Daarom een mini enquete in Freeway om
te peilen wat u ervan vindt. Voor ons is het nederlandse
televisiezendysteem een ideale. ondanks het feit dat een
kommerciële opzet demokratische werkt voor het kijkpubliek.

"

Stuurt u dit even naar ons toe.dan publiceren we onze resul
taten volgende maand in nummer 83.
De beste Nederl~ndqe zendqemachtigde vindt ik .••• w • • • • • • • •
•

Het beste televisieproqramma 's ....... ~ .. - .. - .. - ..... - .... .
De Belgische televisie vindt ik een qoed/slecht voorbeeld
van vrije informatie •••••••••••• •••••• ••••••••••.•• •••. •••
Mi.in mening over de televisieuitzendingen binnen mijn be. . . • . • • . • • • • . . • . . . . . • . . . . · . . . . . . . . . . . . . · •..•• - .• - • • •
rel. k 1S

*******************************.* **************************
Tot slot kunnen wii melden dat met kinderprogramma's de

Nos momenteel aan kop staat direkt gevolad dnor de KRO die
hoge ogen scoort in televisiekijkend Nederland ••..•••••.••
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RADIO NEDERLAND

ROEP
WAT IS DE WERELDOMROEP ????
•

De' Stichting Radio Nderland Wereldomroep werd officieel
in het leven geroepen op 15 april 1947. Zij bestaat dus
nu ruim 130 iaar. Een der doelstellingen was: de stem
van Nederland in het buitenland laten hO"'en.Da+- beteken+niet dat die stem daarvoor al niet gehoord werd. Tegen
het einde van de jaren twintig was Nederland zelfs het. eer
ste land op het Europese continent dat uitzond op de korte
golf. Het Nederland~e Philipsbedrijf in Eindhoven had
toen al experimentele uitzendingen die resulteerde in een
eerst.e radiocontact mAt het voormalige Nederlands Indiiii.
Dat succes was voor Philips aanleiding nm een radiostation
on te r . ~chten. Dit gebeurde onder de naam PHOHI (PHILIPS
OMROEP HOLLAND-INDIE). De zender kwam in Huizen, aan de
rand van de vroegre Zuiderzee te staan. Twee van de
houten antennemasten waren op rails gemonteerd, zodat de
ze naar alle richtingen gedraaid konden worden. De codeletters van het radiostation waren toen PCJ. Wel, die
kortegolf verb1nding met het vroegere Nederlands Oost-In
dië had tot gevolg dat besloten werd ook naar andere delen van de wereld te gaan uitzenden. eveneens op experi
mentele basis. Het Philips concern cond in Edward Startz
een man mAt dp nodige talenkennis en durf om dit projekt te
verwezelijken.Hij kreeg de opdracht de ujtzendingen in
verschillende talen aan teckondigen en reakties van de
luisteraars te vragen. Zo ont.stond het Happy Station
programma dat nu deel uitmaakt van de onafhankelijke
aktiviteit.en van de R~dio Nederland Wereldomroep.De
Tweede' Wereldooorlog en de bezetting van Nederland maakten
gedurende vijf jaar de kortegolfuitzendingen in ons
land onmogelijk. Na de bevrijding werd de draad onmiddellijk weeer opgenomen. Na een overgangsperiode van
'Radio Oranje' (via Londen) en 'Herri .izend Nederland'
kwam Radio Nederland in zijn huidige vorm in de lucht
als een zAlfstandi~e omroeporganisatie ..
lees verder pagina 12
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De programma's werden geheel onder eigen verantwoordirt~
uitgezonden in rliverse talen. Naast de Nederlandse taal
vonden de progr~mm~'s nla~ts in het Indonesisch, Engels ,
Spaans,Arabisch,Frans en Braziliaans. De Caribische'
afdeJing zendt uit in het Nederlands en de talen van
de Nederlandse Antillen en Suriname. Wat de dagelijkse
progr~mma's in de Nederlandse taal betreft: Deze
duren
,
vijftig minuten. Deze programma's z ijn bedoeld voor
luisteraars waar ook ter wereld en zijn ook speciaal
gericht op .Nieuw Zpeland Australië, en het Pacific
gebied. Ook zijn deze uitzendingen beodoeld voor het
Midden en Verre Oo~ten,Afrika,Noord en Zuid Amerika'
en natuurlijk zijn deze programma's ontvangbaar in
Europa waar dezen ook op gericht zijn. De uitzendingen
bestaan onderandere uit internationaal en nationaal en
Nederlands nieuws, commentaren en een nederlands
nieuwsjournaal waarin plaatselijke gebellrtenissen z:L.in
opgenomen. Verder bestaat zo'n uitzending uit muziek,
sportinformatie,stemmen uit diverse persorganen,repor
tages, godsdienstige l1it7.en n ingen. programma's voor de
SCheepvaart, beurskoersen enzovoort.De nrogramma's
kY'ijgen "001" een deel st·eeds meer een op de regio afge.stemd karakter, hetgeen betekent dat ze t·'at inhoud hetreft gericht worden op de specifieke belangstelling
van de luisteraaY's, naar gelang van het gebied waar
ze wonen en werken.
WERELDOMROEP NEDERLAND
Doel van dp WeY'elnomY'oe n is oorQpronkeliik het kontakt
met de Nederlanders in het buitenland en het. wekken van
be1angstp.lling voor Nenerland bij niet Nederlandse
luisteraars) maar heeft zich ·nu zo uitgebY'eid dat Radio
Nederland nu ook epn bron van onbevooroordeelde bericht
geving over Europ'e se pn wereldgebeurteniss en is ge .
worden.Met de programma's wordt niet alleen beongdaa n
te Qpreken in rle technologisch en economisch bevoorrechte landen maar ook in de jonge landen waar radio een . .
waardevoller b~jdrage kan betekenen voor een vollediger
r f ontwikkeling.......
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Allerlei ;s een gp.zelli~e informa
tierubriek waarin alle kleine en
minderbe'angrijke nieuwtjes een
kans krijgp.n ...
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de successen van de
KRO met haar prima televisie
en radioprogramma's is het
abonnee bestand van Studio
delaatste jaren achteruit gegaan. Dat de KRO evenwel ge '
spaard is gebleven voor een krisis
die ~o kunnen uitlopen in een eventuele degradatie naar de B status is niet te danken aan
een eventueel plotseling toch opkomende nieuwe abonnementenkring, maar aan de start van een tweede omroep
blad waaruit blijkt dat de gok geen verkeerde is
geweest. Dit blad verschijnt tot op heden in een oplage van een dikke tweehonderd duizend leden, en
abonnees... ...
.
nnd~nks
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Het populaire Ncrv televisiekwisprogramma Ja Natuurli,ik
gaat wederom eind september op de
beeldbuis gebracht worden.Presenta
tor is weer Kick Stokhuyzen,iemand~
overigens die zijn presentatie
en stijl zO mee heeft dat zelfs
de jeugd van Ja Natuurli.ik leert(~~
++++++++++++++++++++++++++++++++

•

Marc Jacobs is weer aan boord
van de mv Mi Amigo na deze met
v~el misbaar verlaten te hebben.
We mogen dus de stelling dat het
leven slecht is aan boord vanwege
de slechte voorzieningen voorlopig
even in het midden laten.Eigen
belang speelt natuurlijk bij
iedereen vaak een ~ote rOl~!~!~!~!_____________________ ~1;3~

,

HOGESCORE bij de jeugd

, , , ,,
• • • • •

een reportage van Louise Engelmans

De KRO televisie scoort het hoogste op dit moment bij de
jongere kijkers. Kinderen tussen de drie en elf jaar
kijken per dag gemiddeld bijna een uur naar de televisie
en om heel precies te zijn, doen ze dit zeven en vijftig
minuten lang. Jongens in de leeftijd tussen de drie en
elf jaar kijken meer naat tv dan de meisjes van rond die
leeftijd. Zwartwit mensen zien ook minder televisie dan
bezitters van zo'n kleurenontvanger. Maandags,vrijdags
en zaterdags wordt er door de jeugd driftig gekeken bij
meer dan de helft van de voor het onderzoek ondervraagde
kinderen. Er zijn ruim twaalfhonderd kinderen onder vraagd en daarvah heeft ook meer dan de helft zich pos i
tief uitgelaten over de produkties die de KRO voor hen
op het scherm lanceert. Natuurlijk was de KRO niet de
eenzame koploper. De KRO wordt direkt gevolgd door de
Tros en Veronica. De Muppets van de KRO en de Illusionist
zijn voor jongeren en ouderen de grote voorbeelden,zelfs
nog voor de Tros. Dagboek van een Herdershond kreeg ook
bij de jongere kinderen waardering. Natuurlijk scoort
de Tros op haar beurt onoverwinnelijk met de Tros Top 50.
En laten we Tros eendekuiken Calimero niet vergeten ,het
ontsterfelijke kleintje dat ons heerlijk meevoert naar
de wereld waar het kuikentje het vaak zo moeilijk heeft.
Dat de Tros weinig eigen produkties levert is een fabel
die slechts een enkeling mag geloven. De Tros doet wel
degelijk aan eigen werk. Vlieg er eens uit is bijvoor beeld een buitengebeuren dat reusachtig veel publiek
trekt, om over kijkdichtheid maar te zwijgen. Ook eigen
muziekprodukties sloegen het afgelopen jaar enorm aan.
Maar aks je het de jongeren vraagt een top vijfje te .
maken dan springt de KRO torenhoog boven alles uit.N~
tuurlijk ook door de Kris Pusaka,Q en Q series die de
jeugd boeide.DeKRO is nu weer aan zoiets bezig.Duel in
de Diepte •••• Het zal best goed worden, maar ••• de Tros
heeft ook een winter schema bedacht dat prima in elkaar
zit!!! Afwachten maar wat de cijfers worden~ •• ~ ·•••••••
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RADIO INFORMATIE? BIJ FREEWAY LEEST U ALLES!
Hier volgen de uitzendinqen van de regionale
en nog niet genoemde te ontvansen omroepen in
de 8enelu x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•

maandag t.e.m. vrijdag R.T.L. Radio Luxemburg
208 meter middengolf**********************************
•

Duitstalig: 7.00 Der frohliche
wecker ---- 9.00 Der
,
Doppel-Axel ---- 9.30 Mister Morning ---- 11.30 Der
Doppel Axel ---- 12.00 Da Capa mit Monika ---- 13.00
RTL 13 uhr mittags ---- 15.00 Die grossen acht ---16.00 Die blauen stunde ---- 17.00 Gefragt ---- 18.00
RTL Radio Te~ex met om: 19.00 MIKE VENDRENGH
NEDERLANDS TAL IG - --- 20.00 Eddy Samstisch ---21.00 Achims Musicbox ---- 22.00 RTL Radio Skat ---00 .00 Musikpaket mit Mathias ---- 1.00 Hallo Nachtar
beiter mit Matthias.---------------------------------

Ziekenomroep
Zuid *** Basf / Philips Tapes
,

I~

Nederlandstalig wekelijks programma voor
leden van de Muziekklub ZOZ Formule 14.
Postbus 47, Loosdrecht voor alle inlichtingen
00-60 (1 uur) Muziekpret met door u gevraagde muziek
door Marcel de Groot ---- 00-30 (1 uur) Variant
op Komus (apart programma door Komus de bes te d,i).
Engelstalig:00-60 Top 20 van de week.- JVK.

Radio Bloemendaal

ALLEEN ZONDAGEN

245.3 mtr

9.30 Ds. L.L. Pleijsant,Kruiningen(gemeensch.dienst
met Ned.Herv.Kerk) ---- 10.45 Ds. L.J Boeyinga ---15.30 Ds. H Koetsveld uit Den Heider****************

BBC WOR LD SERV IC E nieuws en daqelijkse programma 's
276,464 meter en in de kortegolf
Wereldnieuwsbulletins om:, 6.00,7.00,8.00,9.00,10.00
11.00,13.00,15.00,16.00,18.00 en 19.00.
staat uw favourite programmaer niet in ??????
BEL NA ZEVENEN EVEN 035 - 4 39 22 !

-

FREEWAY LIVE! FREEWAY UW INFORMATIEBLAD;
Freeway verschijnt maandelijks en kost per halfjaar
fIl.DO. Per jaar betaalt u f 21.00. U krijgt in
een jaar diverse interessante meevallers, waaronder
oa een extra dikke vakantieditie van Freeway.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Stortingen voor abonnementen of advertenties kunnen voldaan worden op giro 3685492 tnv Freeway
Radio Magazine,Postbus 1239, 1200 BE Hilversum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Algemeen korrespondentieadres : Postbus 1239,1200
BE Hilversum" of na zevenen behalve dinsdags
035 - 4 39 22.
----------------------------------------------------------------------------------------------------VOLGENDE MAAND IN FREEWAY: THE STOKKINK !!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------Overname uitsluitend met schriftelijke toestemming
van de uitgever
----------------------------------------------------------------------------------------------------Redaktieteam: Ton Plekkenpol
Rob van Kooten
Vincent Koch
----------------------------------------------------------------------------------------------------verschijningsfrekwentie: 12 nrs per jaar plus dikke
edities en eventueel extra uitgaven met bijzondere
gebeurtenissen
----------------------------------------------------------------------------------------------------LAATSTE NIEUWS:AEGIR GAAT DOOR !
Het ontlangs in beslag genomen radioschip de Aegir
heeft nog niet zijn laatste adem uitgeblazen.Radio
bazen en belangrijke zakenmensen zijn wederom aan
het vergaderen over het voortbestaan van dit radio
station. Reeds kunnen wij met voorzichtigheid aan
nemen dat het niet uitgesloten is dat Joost den'
Draaijer er zijn aandelen inheeft. Programmabanden
en reeds opgenomen jingles zijn rechtstreekse wandelpaden naar het tuinhek van Joost den Draaijer!
voor Freeway: Hans v.d. Brink
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Spreekbeurt is een rubriek waarin u, trouwe lezer en lezeres, uw mening mag uiten. Het wordt een rubriek van
woord en weerwoord. Uw mening over alles op radiogebied,
kunt u gaan gebruiken in een discussie per Spreekbeurt
zodat er een fijn kontakt ontstaat tussen de abonnees van
Freeway. Om te beginnen met een onderwerp zullen wij de
eerste bal moeten werpen. En u weet, wie kaatst mag de bal
verwachten. U weet ongetwijfeld de problemen van dit moment.
Wij dagen u in deze eerste afleveringen van Spreekbeurt uit
uw mening te geven over de huidigie ontwikkelingen met
Freeway. Hoe vind u het dat Ton Plekkenpol kapot gemaakt is
door mensen die zelf het plan hadden te beginnen, maar het
kapitaal van u,trouwe abonnees, van ons want wij mochten
het geld ontvangen van u, wilde gebruiken ••• En door de
Belgische medewerking werden abonnementen vaak telaat ver
lengt of werd er meerdere keren naar Nederland geschreven
dat men een her abonnement wilde dat nooit werd beantwoord.
Op dit moment bellen regelmatig mensen op die in België
voor Freeway betaald hebben maar hun geld naar de haaien
zien gaan omdat het voor een ander blad gebruikt wordt.Vind
u dat een fijne zaak ? Onze boodschappen werden wel beant
woord in België. Namelijk met het terugschrijven van een
brief waarin stond dat men niets ontvangen had over een
bepaalde abonnee. In werkelijkheid raakte onze dienstbrief jes
gewoon weg.Daarom waren wij degenen die de berichten over
abonnees die betaald of niet betaald hadden zogenaamd niet
aan België doorgaven. In werkelijkheid raakten ze in België
weg.Zie nu degenen die in België betaald hadden en niets
meer hebben gehoord tot nu aan toe .•• En daarom is SpreekBeurt beste vrienden. Om u uit te nodigen uw zegje te doen
en andere mensen te vragen of zij het eens zijn met uw
stelling. Die onderwerpen zullen vanzelf groeien. Wij hebben
voor u een aktueel eerste onderwerp en graag horen wij meer
van u met van uw kant ook nog een antwoord op deze vra9g:
Wat vind u dat de huidige Freeway doen moet voor haar lezers.~ Heeft u speciale w~nsen ? Wel,aarzel niet maar /17'
schr1Jf, bel of antwoord 1n Spreekbeurt !!!!
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Deze Freeway staat bijna geheel in het t eken .van de Were ld
omr oep Neder land. His schien vraagt u zich i nmiddels af hoe
u uw Wereldomroep moet ontvangen. Wij willen daar in twee'
pag i na's nu eens wat uitvoeriger op i ngaan, en zullen over'
een maand deze materia handhaven omdat het nogal veel is.
In de eerste plaats heeft men een goede radio nodig, want'
zonde~ radio hoef je natuurlijk niet te proberen iets te'
horen op een kortegolf. Een beetje radio kost natuurlijk
niet zoveel geld maar een kleine honderd gulden is de '
beste besteding om meteen maar een beetje verzekerd te zijn
van kwaliteit. Heb je een radio, liefst met aansluiting
en ruimte voor je antenne buitenshuis, dan kunnen ~e eens
gaan praten over je antenne. Nee, niet eentje die ergens
tussen de struiken opgehangen wordt maar een goeie lange .
De isolatie van j e antenne moet ten eerste aan de allerhoogste eisen voldoen om voldoende te zijn voor de hoogfrequent signalen die de antenne opvangt. Het gebruik
van glazen of geglazuurde porselein-isolatoren die meestal
niet erg bekend zijn worden aanbevolen. Bekend zijn de
'ei' isolatoren die meestal mèt . twee of drie stuks per
isolatiepunt worden gebruikt . Isolatie is nodig op al die
punten, waar de antenne gevaar loopt op signaalverlies .
Dit gebeurt erg ·veel tijdens vochtig weer, en aangezien'
onze landen in een vochtige weersgestel dheid liggen is
i s olatie dubbel en dwarsaan t e r aden . Natte bomen,
t akken en bladeren zi jn dermate nadelig voor de ont vangst
dat wij u kunnen adviseren de antenne in haar gehee l
buiten de kruin te houden . Isolatoren bieden u daartoe'
de moge l i j khei d, ook als u het afstandsRunt wel in de boo m
wilt hebben. Andere toepasbare isolatiematerialen zi jn
bijvoorbeeld glasfiber,teflon,polypropileen en diverse
~~andere plastics •.•• (lees verder op pagina 19)
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Bij toepassing in de buitenlucht zijn niet alleen de
isolerende eigenschappen en de weerbestendigheid
van belally, maar ook de mate waarin vuil op de isolator accumuleert. Dit vuil bevordert immers vooral
tijdens vochtig weer het weglekken van het signaal.
Hoe hoger je de antenne plaatst hoe beter natuurlijk •
Dat is meestal zo, en het is een algemene stelling die
in alle gevallen opgaat. Maar bij kortgolf is ook
een ander aspekt zeer belangrijk. Namelijk, je antenne
moet ~o vrij mogelijk staan. Wanneer je bijvoorbeeld
een antennedraad apk or te afstand boven een nat dak
laat lopen is de realtieve hoogte ten opzichte van
'aarde' daar gering, en de prestaties passen zich
daarbij aan. Wanneer dat natte dak bovendien van metaal
is en de goot de grond raakt, kunnen we niet meer van
een goede atenne spreken. Dus daarom de stelling:Geef
de antenne zijn ruimte, maar niet alleen hoe hoger
maar ook hoe langer en vrijer hoe beter.
De lengte van je antennedraad ••• Daar hangt natuurlijk
ook een heleboel vanaf .Een te kor te an tenne hee ft
gebrek aan opvangcapaciteit, en een telange
antenne gaat een duidelijk richtings8ffekt vertonen.
Dit kan ongewenst zijn omdat je natuurlijk
vantevoren niet weet wat je gaat ontvangen.
Het is v~rstandig de antennelengte te kiez~n
tot een maximumlengte van circa 20 meter (65
ft). Luistert u voornamelijk op de 49 meter
band dan kan deze lengte zonder bezwaar nog
wat groter worden. De totale lengte van de an
tenne plus spandraden hangt in sterke mate af
van de plaatselijke
omstandigheden. De juiste
..
antennelengte kan door toepassing van isolatoren worden ~~reikt. Over materiaal, plaats
bepaling, de antenne invoeren alle andere za~
ken vertellen we je graag volgende maand! I!!
met dank aan de WO,Radio Nederland
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******Televizier/Avro Bode gaan veranderen. Het formaat
wordt vergelijkbaar met het huidige formaat van de 'Libelle ', en de inhoud wordt ietwat gewijzigd voortgezet*
**~~** E r bes t aan plannen om ook de Ncrv gids aan een ve r
andering te onderwe rpen**********Volgens de laatste bebericht en zal Radio Mi Amigo rond september verdwijnen.
Sylvain Tack leidt enige verliezen r ond dit station.Of
wij eraan moeten geloven is niet zeker omdat een dergelijk bericht rond kerstmis 1977 ook al de ronde deed*** .
*********Studentenzenders van de Engelse studenten ondervinden storing van Radio Caroline omdat de 962 khz
in Engeland is toegewezen aan de eigen radiostations****
****Jan van Veen en Willem van Kooten blijven hardnekkig
ontkennen dat zij enige deelname hebben in Mi Amigo of
Week~d Music Radio ... (Aegir).Toch spreken de ~n beslag
genomen banden andere taal**********Volgens de laatste
berichten blijven de Basf fabrieken verlies lijden,ondanks
het afstoten van enkele bedrijfsonderdelen************
In Nederland zullen in de Ijsselmeerpolder Zuidelijk Flevoland nieuwe zendmasten opgericht worden.Reeds de eerste
paal is geslagen om tot het resultaat (twee masten van
187 meter hoogte met elk een zendvermogen Véln 600 Kvl)
te komen***************Dat het met Radio Mi Amigo wat
minder goed gaat kunnen we konkluderen uit het feit dat
slechts kleine adverteerders zich wagen aan een serie
spots via 319.En die kleine die er dan zijn worden ook
nog eens beboet met een boete van 40 . 000 Bfrs.Het gaat
hier om Willy Hermans uit Sint Niklaas,Willy Cooreman uit
Ninove en nog een adverteerder die ons niet doorgegeven
is****************Freeway gaat binnenkort weer foto 's pu
bliceren en er wordt gedacht aan kleurendruk********Vermoe
del ijk za l niet gedrukt worden bij bedoelde drukkerij
Ellinkwijk maar bij de Studentenpers uit Utrecht zal de
Freeway van de persen komen*******Tot zover in ' t kort,
byebye zwaaiz,w aai !!!!! **********************************
Roger Williams
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WAT NU MET FREEWAY ??
,

Hopelijk bliift u lid van dit radiomagazine. U begrijpt
hopelijk dat wij er een hele krachttoer aan gehad hebben om zo plo~seling op ons eigen houtje een nummer te
beginnen. Ton Plekkenpol heeft voor Freeway een forse
investering gedaan van enkele duizenden guldens (alleen
onze nieuwe bolkop schrijfmachine al) omdat hij stellig gelooft in uw vertrouwen- Hij stelt alles in het
werk om voor Freeway door te gaan nu de zoqenaamde mede
werkers,de vrienden van toen u,beste lezers hebben
laten zitten om straks wel aan u geld te vragen vaar
een blad dat Freeway en daarmee Ton Plekkenpol moet ver
nietigen. VOORLOPIG gaan wij om de maand verschijnen
maar Ton zal het er niet bi.i laten zitten.Het kan ee+
jaar of anderhalf jaar duren maar er komen lanqzamerhand
toch regelmatig veranderingen- We misten nu onze teke
naars en we misten materiaal over Mi Amigo omdat de
medewerkers die weggeaan zi .in ~terke kontakten hadden
met Mi Amigo. Wel, Radio Mi Amigo bliift ons arpte
voorbeeld en wij hopen dat wij niet lang verstoken
blijven van materiaal die zij kunnen leveren. Mi Amigo
kent enkele sympathieke medewerkenden, en die zullen
Freeway naar ons gevoel zeker niet in de steek latenNa dit nummer nog zullen wij direkt proberen om de
medewerkenden van Mi Amigo te vragen mee te werken aRn
een ietwat geslagen Freeway. Toch, beste lezers gaan
wij door. U kunt nu lid worden of blijven nietmeer
vonr de gebruikelijke dertig gulden per jaar, maar
voor Drecie~ 21 qulden. Een half jaar abonnement kost
geen vijftien gulden mp.er, maar slechts elf gulden!
Voor die. elf piek
per halfjaar of ineens voor een
piek meer helD je Freeway . Dat verschil van een
gulden is er om eventuele foto's te bekostigen •••
HlLP ONS BLIJF BIJ ONS WIJ DOEN ONS BEST 1!
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Freeway is in de steek gelaten. Hoewel degenen die
dit gedaan hebben natuurlijk een manier weten om
zich overal onderuit te praten . Ondertussen gaan
wij door, vertrouwend op u .Oo k de rubriek Hilversum
gaat vanaf volgende ma an d zeer zeker door.Want:
Wij danken de persdiensten van de Kro, .Nos Tros en Zieken omroep Zuid, alsmede allen die in zovelen gekomen zijn en
nie t allemaal te nomen voor de geboden hulp en steun. Zijn
deze omroepen misschien vaak het middelpunt van diskussie'
over al dan nie t een ander omroepbestel, ze hebben het
met Freeway goed gemeend . En nog . De Wereldomroep zijn wij
ook veel dank verschuldigd. Wij wi llen ook Ton Schipper'
Danken van Radio Mi-Amigo Internationaal voor zijn leuke
kaartje . Dit soort dingen luisteraars van Mi Amigo en
lezers en lezeressen van Freeway betekenen voor ons zo veel. Ook willen wij al die trouwe leden danken voor hun
ansichtkaarten, de band blijft tussen ons, alleen konden
wij u allen niet persoonlijk een kaartje terug sturen.
Uw ansichten blijven zorgvuldig bewaard in ons archief !

\

-----------------------------------------------------------ZEER BELANGR I JK !!!!!
In het vervolg schrijvenwij geen briefje meer dat u moet
bijbetalen. Dit zullen wij weer gaan doen zodra Ton Plekkenpol geheel genezen is van zijn ziekenhuis bezoek.Dan
schrijft hij u als vanouds persoonlijk of uw abonnement'
verlopen is. U vindt vanaf heden op uw envelop een nummer.
Nummer 12 bijvoorbeeld is een nieuwe abonnee,want die
t waalf staat voor 12 nummers dus een jaarabonnement.
Staat er na verloop van tijd een 1* dan betekent dat dat
die Freeway de laatste is en dat u moet bijbetalen.Dus
u ziet maandelijks uw nummer teruglopen tot l*,het moment
waarop de laatste Freeway u bereikt. Oja, in de toekomct
staat het onomstotelijk vast dat wij u zullen mogenxgaar.
verrassen met stickers,posters en transfers ! Wacht maar
,.--.....
r
22 , af en eh ••.••• hou 't bij FreeWAY : de enige eerlijke!
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U he eft vast wel de rubriek Ziekenomroepen in
Europa gelezen van een van de toenmalige mede
werkenden. Als aansluiting op deze zo plotse
ling geëindigde rubriek gaan wij verder met
de vraag: Hoe exploiteer ik een Ziekenomroep,
waaraan wordt meegewerkt door de medewerkenden
van Ziekenomroep Zuid uit Hilversum. Wanneer
je dus precies wilt weten hoe je de ziekenomroep die je misschien al zolang wil beginnen
het beste kunt laten starten •••
...... " ..... ..
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In de eerste plaats moet je kontakt opnemen met de bestaande ziekenomroepen in de omgeving, en hen mededelen
dat er binnenkort een nieuwe ziekenomroep gestart zal
worden. Wanneer je geen antwoord terug krijgt moet je
niet nog eens schrijven, want dan wordt je gewoon nog
even beschouwd als 'nieuweling'.De meeste ziekenomroepen echter (er zijn er maar weinigen die niet zouden
reageren) zullen je een briefje sturen waar dan de tip
in kan staan kontakt op te nemen met de ZON. De ZON is
het zogenaamde overkoepelende orgaan dat zich ont fermd over de zovaak in moeilijkheden verkerende ziekenomroepen in Nederland. Meer dan honderd ziekenomroepen laten z i ch elk jaar voor vijf en twintig gulden in
schrijven. De ZON is een orgaan waar je altijd met
zi ekenomroep problemen terecht kan.Lossen ze het niet
schriftelijk op, dan komt er wel iemand langST Als je
bijvoorbeeld nieuweapparatuur nodig hebt, dan schrijf
je dit aan de ZON. Deze sturen dan een enqueteur.Deze
komt kijken of je werkelijk wel zo hard toe bent aan
nieuwe spullen,~ Maar de ZON lastig vallen met zulke
dingen voordat je tehuizen hebt waar je je helend muziek
werk voor wil gaan verrichten is natuurlijk verkeert.
Hr' ~ het aanpakt nieuwe tehuizen te kontrakteren
a at ji ' , de programma's , mag komen uitzenden is een
\ haal apart, en dat vertellen wij je volgende maand!
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x
~ Kleinere advertenties eveneens f 5 of 75 BF.
~ Bedrag in kwestie storten op çiro of aangetekend
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