Van Bruinisse tot aan het strand
Radio Schouwen-Duiveland

Doe (ook) mee
met Radio SD

Zonder bureauredactie
is er geen uitzending
Vier keer per week zendt het
station het nieuwsprogramma
Info uit. En dat gaat niet vanzelf. Christel Brunger en Karin
van Dongen vormen samen
de bureauredactie en zijn in
belangrijke mate verantwoordelijk voor de inhoud. Samen
nadenken over het nieuws.
Soms groot en belangrijk, soms
‘kleinmenselijk leed’. Daarom
pluizen de twee kranten uit en
is Facebook ook meer en meer
een welkome bron.
Christel is er twee jaar geleden mee begonnen en een jaartje later kwam Karin erbij. Twee
eigenzinnige dames met uitgesproken ideeën over hoe een
uitzending moet klinken. ,,Dat is
natuurlijk ook afhankelijk van de
presentator. Iedereen heeft zijn
eigen geluid. Daar houden we als
het even kan ook rekening mee.
De een vindt het ene onderwerp
gemakkelijker dan de ander.’’ De
twee zijn het in de regel wel eens
over de onderwerpkeuze. ,,en
soms discussiëren we erover. Ook
leuk,” lacht Christel.
Het is lastig om een beeld te vormen van de luisteraars, maar dat
het ‘ouderen’ zijn is wel duidelijk
voor de twee. Ouderen hebben
in de regel meer interesse voor
hun leefomgeving en datgene

Christel (links) en Karin bereiden in de redactieruimte de programma’s van Info voor
er gebeurt of soms niet. Toch
proberen ze ook te vernieuwen.
Jongeren interesseren voor de
uitzendingen.
Als de onderwerpen bepaald
zijn gaat Christel bellen. ,,Ik probeer iedereen naar de studio te
krijgen. Dat maakt een gesprek
beter, kun je ook de mimiek van
iemand zien.’’ In coronatijd was
dat wat lastiger, maar wat haar
betreft worden livegasten weer
snel uitgenodigd. ,,En verslagge-

vers ter plaatse,” vertelt Karin. Dat
geeft ook dynamiek aan een uitzending.
Met twee mensen vier uitzendingen maken is te doen, maar
de twee zien graag meer mensen
meedoen. Meer mensen is meer
ideeën en dat kan de uitzendingen alleen maar te goede komen.
,,We gaan niet met vier man zitten voor een uitzending, maar
met meer mensen kunnen we de
uitzendingen verdelen.

NIETS ZO LEUK ALS RADIO MAKEN

DOE MEE MET ONS!

Voorzitter Daan van der Wekken zet ‘m op Radio SD natuurlijk
Bij Radio SD, dé lokale omroep
voor Schouwen-Duiveland, verzorgen ruim zestig vrijwilligers
24/7 ‘eilandelijke radio’. In een
boeiend samenspel van programmamakers, technici, presentatoren en redac teuren
worden heel verschillende programma gemaakt en uitgezonden en altijd is er muziek. Zo
divers als onze vrijwilligers zijn,
zo divers zijn ook de programma’s van Radio SD. Zo hoort het
ook bij een publieke omroep. We
zijn apetrots op onze brede programmering: ‘Voor elk wat wils’
en als geheel een mooie caleidoscoop van de eilandelijke
samenleving. Dat is wat Radio
SD wil zijn. Niet meer, niet minder.
Radio maken is en blijft boeiend en uitdagend. Vraag het
onze vrijwilligers en ze zullen
het beamen. Radio is magie,
verbeelding en fantasie en voor

sommigen zelfs verslaving!
Vrijwilligerswerk bij Radio SD
is een uiterst zinvolle en verantwoorde vrijetijdsbesteding.
Wij zijn voortdurend op zoek
naar mensen die met ons mee
willen doen. Eerst en vooral naar
technici die onze programma’s
de ether in sturen. Maar ook
naar programmamakers, presentatoren, redacteuren en
ondersteuners. Vernieuwing en
verjonging hebben we nodig
om toekomstbestendig te zijn.
Daarom is iedereen die met ons
mee wil doen méér dan welkom.
Meer informatie of aanmelden?
Mail je gegevens naar secretaris@radiosd.nl en we gaan samen
kijken wat er voor jou mogelijk is.
Radio SD, eilandelijke radio met
dat beetje méér!
Daan van der Wekken,
voorzitter Radio SD

Techniek blijft een
onmisbare schakel
Achter de microfoon kruipen en
een programma presenteren
spreekt voor veel mensen tot
de verbeelding. Maar achter die
programma’s gaat een enorme
hoeveelheid techniek schuil. Een
zender op de silo van Zierikzee
om eens wat te noemen. ,,Als
het meezit zijn we bijna tot aan
Hellegatsplein te horen,” vertelt
Paul van der Leij, bestuurslid en
één van de verantwoordelijken
voor de techniek.
Alle uitzendingen draaien grotendeels op de centrale computer
Aeron. Daarin zit bijvoorbeeld alle
muziek. ,,Alle nummers zijn ingevoerd. Een enorme klus en dat is
het nog steeds. Er komt steeds
muziek bij,” vertelt hij. Door alle
muziek labels mee te geven
weet de computer wanneer platen gedraaid kunnen worden en
hoe vaak. ,,Op vrijdagavond draai
je andere muziek dan op zondagmorgen natuurlijk.’’ Tegelijkertijd
wordt het systeem gebruikt voor
de draaiboeken en dergelijke.
De website is ook behoorlijk actief.
Gemiste uitzendingen kunnen
via de website beluisterd worden. De website maakt het overigens ook mogelijk de uitzendingen vanuit waar ook ter wereld te
beluisteren. ,,Ja dat is zo. In het
begin keken we er weleens naar.
Ik zag zelfs Afghanistan, Taiwan
en Australië.’’ Niet zelden zijn het

oud-inwoners van SchouwenDuiveland of mensen die op hun
vakantie even willen weten wat
er gebeurt op het eiland.
Ook Van der Leij kan nog wel wat
ondersteuning gebruiken. Een
‘webdeveloper’ noemt hij het; en
meer speciﬁek. ,,Om de projecten te kunnen voortzetten moeten we uitzien naar een nieuwe
PHP-programmeur met kennis
van Javascript/Jquery en MySqldatabases’’. Dus wie zich hierin
herkent en graag een bijdrage
levert aan de lokale radio weet
wat hem of haar te doen staat.
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secretaris@radiosd.nl
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Zaterdag Express zoekt versterking
even wat nieuwe medewerkers uitschudt, dus we hopen
dat we belangstellenden kunnen bereiken en uitnodigen om
contact met ons op te nemen
voor: radiotechniek, presentatie, extra redactieleden voor de
speciﬁeke thema’s, correspondenten uit dorp, stad en land en
de ultieme sportverslaggever(s).
Voor alles geldt: ervaring is niet
vereist, want alles kun je leren.
En we hebben prima professionals in huis om je intern op te
leiden. Maar je moet er wel zin in
hebben.”

Doe mee
met Radio SD:
secretariaat@
radiosd.nl

Geert Jan de Bruijne met een bijzondere radio, die hij van zijn
onlangs overleden vader heeft gekregen
De Zaterdag Express is een
langlopend programma, iedere
zaterdag van 10.00 tot 12.00
uur: primetime zoals dat heet
in omroepland. Zoals dat gaat:
programmaformats- of onderdelen worden af en toe herijkt,
en dat is ook het geval met de
Zaterdag Express in de huidige
vorm. Bestuur en programmaleiding vinden de tijd rijp om het
programma om te vormen tot
een nieuw weekendmagazine.
,,En daar hebben we mensen
voor nodig”, vertelt Geert Jan
de Bruijne, programmaleider.
De thema’s binnen het huidige
format, zoals onder meer kunst
en cultuur, uitgaanstips, culinair en columns, blijven daarin
behouden. ,,Maar we willen vooral
meer. We denken aan een programma dat eenheid uitstraalt,
maar toch binnen een bepaalde
cyclus (van bijvoorbeeld vier
weken) meer thema’s/rubrieken
kan gaan aanbieden.’’
De Bruijne denkt daarbij aan een
aantal nieuwe rubrieken. Hij wil
kijken of er een team gevormd
kan worden, dat daar de schouders onder wil zetten. Daarvoor
zijn extra mensen nodig, zoals
redacteuren, technici enzovoort.
Wat blijft zijn natuurlijk de uitgelichte onderwerpen die passen bij het cultuuraanbod van
de betref fende week/weekeinde. Dat zijn de hoofdonderwerpen. Wat ook blijft zijn de
vaste gasten van ﬁZi en Brogum
met betrekking tot het ﬁlm- en
concertaanbod. ,,We willen gaan
werken met duopresentatie en
ook zoveel mogelijk zichtbaar
zijn. Dus: waar mogelijk de veldwerkers/correspondenten op
locatie, en bij grotere evenementen volledig vanaf de locatie uitzenden.” En juist daarvoor
zijn verslagevers nodig, die ter
plaatse verslag kunnen doen.
Het huidige team draait prima,
maar voor alle ideeën zijn extra
mensen nodig. ,,We hebben een
goede redactie, prima presen-

tatoren en kundige technici. Er
is geen boom waar je zomaar

Het nieuwe weekendmagazine
valt onder de verantwoordelijkheid van de programmaleider,
Geert Jan de Bruijne, maar zal
met behulp van Lennart Maas
uit Bruinisse verder vorm en
gestalte krijgen. Lennart Maas
was in het verleden radiopresentator bij de publieke omroep.
,,Vooralsnog is intern de werknaam nog: Zaterdag Express
2.0. Maar goede kans dat het
nieuwe weekendmagazine een
totaal andere naam gaat krijgen. Streven is in ieder geval om
halverwege het nieuwe radioseizoen (dus per 1 januari 2022)
te starten’’. Wie de uitdaging
aandurft, mailt met de omroep.

Nomen Nescio
gaat verhuizen
De studio van Radio Nomen
Nescio is nu nog gevestigd in
Allévo locatie Cornelia aan
de Emil Sandströmweg in
Zierikzee. In de nieuwbouw
daar van (Zierik7 ) is geen
ruimte meer voor een studio.
,,Dat was wel een teleurstelling, maar gelukkig hebben
we een mooie oplossing”, vertelt Ger van Marion, bestuurlid
van Radio SD en voorzitter van
Nomen Nescio.

,,Gelukkig hebben wij een vervangende ruimte voor onze
s tudio kunnen vinden in

Office 51 aan de Calandweg
in Zierikzee naast onze vertrouwde radiocollega RadioSD”,
vertelt Van Marion. ,,In oktober
of november gaan wij verhuizen en gelijktijdig wordt ons
oude vertrouwde mengpaneel
vervangen. Hoognodig na al
die jaren en het nieuwe exemplaar wordt gelijk geïntegreerd
in de database van Radio SD.’’
Die forse investering is mogelijk
gemaakt door subsidies van het
Cultuurfonds van Zeelandia,
het Nutsfonds in Zierikzee én
de stichting Renesse. Met die
nieuwe apparatuur kan beter
worden aangesloten bij het
lokale radiostation. Want de
twee gaan nauwer samenwerken wat Van Marion ook als een
voordeel ziet. Maar voor nu is
het wachten totdat corona weg
is en de vrijwilligers weer naar
de verzorgingshuizen kunnen
gaan. Want daar ligt hun hart.
Ger van Marion hoopt er nog
wat vrijwilligers bij te krijgen.
Nieuwe mensen kunnen zich
aanmelden via:
www.radionomennescio.nl

,,Schuif open bij een saai gesprek”
Radio heeft behoefte aan technici

René Plu in de studio van Radio Schouwen-Duiveland.
Het gebeurt weleens dat hij bij
een lang ietwat saai gesprek
zijn schuif langzaam open zet,
zodat de muziek het van de
presentator overneemt. René
Plu (73) heeft kort na zijn pensionering bij Pieter Zeeman de
stoute schoenen aangetrokken en is aan de slag gegaan
bij Radio Schouwen-Duiveland.
Alweer tien jaar geleden en

het verveelt hem geen minuut.
Formeel is hij technicus, maar
er is niets wat hij eigenlijk niet
doet.
René Plu heeft altijd een voorliefde gehad voor muziek en de
radio in het bijzonder fascineerde
hem altijd al. Dus het is niet zo
gek dat hij zijn pensioenuren
nu inzet voor het lokale radio-

station. Eerst vooral techniek.
Vanachter de imposante mengtafel loodst hij de presentatoren door de uitzending. ,,Je moet
altijd scherp luisteren. Continue
naar je meters kijken en zorgen
dat je de goede schuif openzet.’’
In die zin is een technicus het
publiek van de presentator. Hij
ziet maar hoort vooral alles en
draagt bij een aan goede uitzen-

ding. Maar René Plu heeft zich
doorontwikkeld en maakt nu zelf
ook programma’s. Zelfs klassiek,
al ligt daar niet zijn eerste interesse. ,,Maar dan kies je muziek
uit en google je wat informatie
bij elkaar. Denkend aan wat de
luisteraar interessant kan vinden. Als je dat dan terug hoort is
dat heel erg leuk.’’
Technicus is geen vrijblijvende
klus. ROSD heeft een strakke
programmering en ziet niet
graag dat programma’s sneuvelen omdat de technicus ‘even
niet kan’. Natuurlijk helpen ze
elkaar, maar het korps aan techneuten moet wel uitgebreid
worden. Niet iedereen is dag in
dag uit met de radio bezig, zoals
René dat wel doet.
Wie de stap wil zetten, wordt
met open armen ontvangen en
wegwijs gemaakt in de studio.
Want een uitzending ‘doen’ gaat
niet vanzelf. ,,Ik heb steeds meer
geleerd. Er kan ook steeds meer.’’
De computer heeft lange tijd
geleden haar intrede gedaan. Plu
kan zelfs vanuit huis werken aan
de programmering. ,,Uitzenden
gebeurt hier in de studio, maar
aan formats werken kan natuurlijk ook thuis.”
Hij geniet er nog elke dag van.
Kan ook lachen om de uitstapjes die de radio maakt bij de kerken op Schouwen-Duiveland. De
technici ter plaatse zetten de
microfoons in de kerk en af en
toe expres wat dichtbij een ‘valse
zanger’. ,,Ja dan bellen we elkaar
op. Zo van: ‘heb je die horen zingen’.’’

Afwisselend toga en microfoon voor Martijn Hop
In zijn werkzame leven vreet
hij als advocaat dossiers in de
ondernemerswereld. Maar als
hij vrij is, staan muziek en radio
centraal voor Martijn Hop uit
Dreischor. In 2016 werd zijn
stem ‘ontdekt ’ door Margo
Lemsom van Radio SchouwenDuiveland. En sindsdien heeft
hij er een passie bij.
Martijn Hop heeft een prima
balans gevonden tussen werk
en vrije tijd. Vanuit zijn kantoor
aan de Ring in Dreischor doet
hij zijn advocaatwerkzaamheden en springt regelmatig als
het ware met zijn toga in de
auto op weg naar de rechtbank.
Gepassioneerd, maar diezelfde
passie heeft hij als het om radio
maken gaat. Of het nu om informatieve Info gaat of om zijn
eigen ‘speeltje’ Café Classique
op zondag tussen 19.00 en
20.00 uur (herhaling op dins-

dag tussen 10.00 en 11.00 uur).
In beide gevallen neemt hij zijn
luisteraars mee. ,,Als het om
nieuws gaat wil je als presentator dat de luisteraars alle kanten van een zaak te horen krijgt.
Neem Brouwerseiland, je hebt
voor- en tegenstanders.’’ Daarbij
gaat hij ervan uit dat de luisteraar gemiddeld geïnformeerd
is. ,,Soms moet je dingen uitleggen, maar je gaat ervan uit dat de
luisteraar een zekere voorkennis
heeft.’’ Hij doet het met groot
plezier. Door corona was hij aan
huis gekluisterd en gebeurde het
overleg en vergaderen veel via
het internet. ,,Maar ik heb net een
week achter de rug dat ik maar
één keer de deur uitging en dat
was voor de radio. Ik mocht naar
buiten”, lacht hij.
Martijn Hop zingt klassiek en kan
in zijn eigen programma alles
kwijt. ,,Ik heb zeg ongeveer duizend cd’s, maar ook You Tube en

Spotify. Ik neem de luisteraars
graag mee en wil ze graag laten
horen wat ik mooi vind of ontdekt heb.’’ Zijn stem heeft hij
mee, maar hij werkt continue
aan zijn manier van presenteren.
,,Dan hoor ik dat ik teveel aan
het woord ben, daar moet ik wat
mee.” Maar zijn enthousiasme en
betrokkenheid klinkt er in door.
Naast radio heeft hij inmiddels
ervaring met het inspreken van
voice-overs. In zijn werkkamer
heeft hij er de apparatuur voor.
Door zijn presentatie bij Info
heeft hij het eiland razendsnel
leren ontdekken. ,,Je moet proberen alles te volgen natuurlijk.” Sinds hij in 2014 vanuit Den
Haag naar Dreischor is gekomen,
heeft hij zich vastgebeten in de
samenleving. Dat helpt hem bij
de presentatie van de nieuwsuitzendingen. Martijn Hop doet
het met plezier. Sinds hij de radio
ontdekt heeft, wil hij niet anders.

Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan
Oud-huisarts achter microfoon met Sixties Café

Martijn Hop met ‘ghettoblaster’ op de schouder

Radio SD, ook voor
ondernemers
Een zo groot mogelijke naamsbekendheid, zeker in de eigen
regio, is voor ondernemers van
groot belang. Al was het maar
om mensen te stimuleren en te
prikkelen om te kopen bij lokale
ondernemers.
Ondernemers maken al gebruik
van allerlei mogelijkheden om
hun naamsbekendheid te vergroten. Maar weten zij ook dat dit
bij ook bij Radio SD kan? Lokale
ondernemers die adverteren op
de lokale radio: Hoe mooi kan het
zijn!
Margo Lemsom is niet alleen een
enthousiast radiopresentator,

maar zij neemt bij Radio SD ook
de advertenties voor haar rekening. Zij geeft lokale ondernemers graag uitleg over de mogelijkheden voor radioreclame via
de zender. Bij de begeleiding van
een opdracht probeert zij altijd
samen met de klant tot maatwerk te komen. Het kan zijn dat
de klant zelf een kant en klare
commercial aanlever t, maar
Radio SD kan voor de klant ook
een reclame boodschap (helpen)
verzorgen. Margo vertelt daar
graag alles over en zorgt desgewenst voor een passende offerte.
Margo Lemsom is bereikbaar via
06 – 531833317.

Edwin Gordijn in de studio van omroep Schouwen-Duiveland
Als muziek een medicijn is, zijn
de luisteraars van het nieuwe
programma Sixties Café aan
het juiste adres. Oud-huisarts
Edwin Gordijn neemt zijn luisteraars wekelijks mee naar
de muziek van de sixties. ,,Dat
is toch de bakermat van de
hedendaagse muziek’’, zo is zijn
overtuiging.

Technicus Folkert Krijger loodst
Gordijn door zijn programma.

Gordijn was in zijn werkzame
leven huisarts in Woerden en
liep daar ook al rond bij het
lokale radiostation. Nu hij steeds
vaker op Schouwen-Duiveland is,
bevreemdt het niet dat hij Radio
SD heeft gevonden. Iedere week
neemt hij er zijn programma op
met technicus Folkert Krijger
die vanuit Hoogerheide naar
Zierikzee komt om met groot
plezier zijn werk te doen. Al vijfentwintig jaar de man achter de
Zaterdag Express en nu dus ook
Sixties Café.
Edwin Gordijn heeft altijd al iets
met radio gehad. Niet alleen het
eindproduct, maar ook de techniek erachter. De nu zeventigjarige radiomaker heeft de tijd
van Veronica, Radio Noordzee
en Caroline bewust meegemaakt. Op een leeftijd dat ervaringen nog beklijven. En dat
geldt ook voor de muziek van
de sixties. ,,Daar waren ook in
Nederland mooie ontwikkelingen. Ja, Haagse bands, maar ook
Amsterdamse hoor”, haast deze
oud-Amsterdammer te zeggen.
Hij had ooit een klein radiosta-

tion in de Jordaan. Allemaal nog
illegaal in die tijd.
Nu hij meer vrije tijd heeft, groeit
de zin om zich meer op de radio
te storten. ,,Ik kom zelf in de
Lutherse kerk in Zierikzee. Daar
zag ik de reportagewagen van
radio Schouwen-Duiveland dan
staan. Dan denk ik: ga er in de
zomermaanden mee op pad. Al
snap ik ook dat het valt of staat
met voldoende vrijwilligers. Dat
hebben ze me al laten weten. ’’
Gordijn ziet zich naast het Sixties
Café ook wel andere programma’s maken. De radiodokter misschien? ,,Ach we zien het wel.’’
Met zijn programma Sixties Café,
dat iedere zondagavond tussen 20.00 en 21.00 uur wordt
uitgezonden (en herhaald via
Uitzending gemist via de website van de radio), neemt hij
zijn luisteraars mee naar de tijd
waarin de muziek geschiedenis heeft geschreven. Niet in de
laatste plaats omdat de techniek die mogelijkheden ging bieden. Denk maar aan de introductie van de elektrische gitaar en
elektronische foefjes.

Margo Lemsom crost het eiland over als raadslid, vrijwilliger van de
radio en als ambtenaar burgerlijke stand Mét de radio op het lokale
station natuurlijk.
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handen, maar denkt ook met zijn klanten mee, is op de hoogte
van de laatste regelgeving, kent de juiste aftrekposten en helpt u
met het behalen van fiscaal voordeel. Helemaal Up2Date dus!
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Volg Zeeuwland op
Twitter en/of Facebook:
@Zeeuwlandinfo
/Zeeuwland

Neem gerust contact op.

Een fijne woning waar u met veel plezier zult wonen. Vanuit de woonkamer
info@zeeuwland.nl
en slaapkamer is er toegang tot het balkon.
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Meer informatie zoals de huurprijs en plattegronden vindt u op www.zuidwestwonen.nl
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Makkelijk en snel
boodschappen doen.

Burg.
Boumanstraat
Tel.0111
0111
641
Burg.
Boumanstraat33••Nieuwerkerk
Nieuwerkerk ••Tel.
641
555555
Met de handscanner.
Haringvlietplein 11 4301XG Zierikzee
In de winkel kun je zelf je boodschappen
met
Tel:scannen
0111 461
267deWWW.PROOSTZIERIKZEE.NL
handscanner. Doe tijdens het winkelen al je boodschappen in
je boodschappentas en reken ze zelf af bij de zelfscan-kassa.
PLUS Zelfscantas t.w.v. €3.99
Heel gemakkelijk en lekker snel, want je hoeft niet te wachten
bij de kassa!
Voor de eerste 300 klanten die gebruik

Meer informatie zoals de huurprijs en plattegronden vindt u op www.zuidwestwonen.nl

Met Scan & Go.
• Scan zelf je boodschappen bij de betaalpaal.
• Niet wachten bij de kassa.
• Geen registratie of klantenpas nodig.
• Betaal eenvoudig en snel met je betaalpas.

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 9.00-17.00

Scharendijke/

GRATIS

GRATIS

maken van zelfscan.

Bij besteding van minimaal € 25,aan boodschappen*.

Alléén op
bruari
donderdag 20 fe

PLUS Appeltaart t.w.v. €4.39

Alléén op
ari
vrijdag 21 febru
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.
Max. 5 dezelfde aanbiedingen per klant. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen.

Gratis WiFi

PLUS Scharendijke

plus.nl
2019

Boutlaan 1B // Scharendijke // T: 0111 671367

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

Beste
Brood
Supermarkt

2019

Schoolstraat 32A
4311 GZ Bruinisse Tel: 085-0471023
WWW.BLOEMENSUPER.NL
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