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Magazine uitgebracht voor alle
 inwoners van de gemeenten Bronckhorst en Lochem  
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RADIO  
MAGAZINE

Radio Ideaal, dé lokale omroep voor de gemeenten Bronckhorst en Lochem, 
     te beluisteren via 99.5, 106.7 en 107.9 FM



Seesing Flex ondersteunt de hele regio 
op het gebied van flexibele arbeid. Vanuit 7 
Achterhoekse plaatsen brengen we vraag 
en aanbod bij elkaar en zetten we ons iedere 
dag in om de beste matches te maken. 

Dus ben jij op zoek naar een (andere) baan, 
loop dan eens vrijblijvend binnen aan de 
Walderstraat 39 voor fulltime en parttime 
banen maar ook voor oproep- en bijbanen. 
Voor lange of korte periode. Ook voor banen 
met toekomstperspectief! Er zijn volop 
vacatures in de sectoren Techniek. Transport, 
Logistiek, Industrie, Bouw, Groen, Finacieel, 
Commercieel, Overheid en Zorg. Welkom!

Seesing Flex

's-Heerenberg

DoetinchemWehl

Aalten

Lichtenvoorde

Borculo

Lochem

info@seesingflex.nl  |  www.seesingflex.nl

Aalten  Borculo  Doetinchem  ‘s-Heerenberg  Lichtenvoorde  Lochem  Wehl 

Samen D’ran 
 in Lochem

Hengeloseweg 2 Zelhem
0573 281892 

Overwaarde verzilveren?

Hypotheken - Financiele Planning

Hengeloseweg 2 Zelhem - 0573 281892 - www.dvdadvies.nl 

Wij geven overzicht, inzicht en vooruitzicht in uw geldzaken.

Plan een vrijblijvend gesprek.

- Extra pensioen

- Verbouwen

- Verduurzamen

- Kinderen schenken

- Stoppen met werken

 

Dé totaaloplossing voor de Dé totaaloplossing voor de 
agrarische sector. Dat i-j moar wet!agrarische sector. Dat i-j moar wet!

+31 (0)314 - 335 941  |  info@wopereis.nl  |  www.wopereis.nl

Stallenbouw
Stalinrichting

M
elktechniek

M
estopslag
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Midden in de Achterhoek was radio maken altijd al een 
fenomeen. Meer dan 30 jaar geleden waren er in de omgeving 
zeker 40 illegale radiostations. Uitzenden was iedere keer een 
spannende bezigheid. 

Met regelmaat werden er zenders opgerold maar bijna iedere keer waren 
ze na een tijdje weer in de lucht.
In die tijd kwam er de mogelijkheid van lokale radio. Feitelijk kon je dan 
je hobby op legale schaal uitoefenen. Een groepje mensen besloot 
om in Zelhem een lokaal station op te richten. Ze legden met zijn allen 
geld in en het station was geboren. Aanvankelijk zeer primitief qua 
huisvesting, nabij het oude Dennenlust, maar gaandeweg werd dit 
beter toen er naar de huidige locatie aan de Stationsstraat verhuisd 
kon worden. Uiteindelijk is dit gebouw gekocht door Radio Ideaal en 
na een grootscheepse verbouwing in 2018 werd het wat het nu is. 
Een fantastisch pand met 3 uitzendstudio’s en een thuis voor alle 80 
medewerkers.

In omroepland verandert er veel en dat gaat met een snelheid die niet te 
stuiten is. Omdat de informatie verstrekking op plaatselijk niveau steeds 
minder wordt in o.a. regionale dagbladen, maar ook bij de regionale 
radiozenders, wil het Ministerie de lokale radio stations versterken. Van 
bijna 300 lokale omroepen gaan we naar ongeveer 80 streekomroepen. 
Deze ontwikkeling is al een jaar of 5 gaande en zo langzamerhand 
beginnen de contouren van streekomroepen zichtbaar te worden. In de 
Achterhoek hebben we met elkaar afgesproken dat we gaan werken aan 
een streekomroep die de vrijheid van de lokale zenders niet aantast. Er is 
echter ook afgesproken dat, daar waar mogelijk, zaken samen opgepakt 
gaan worden. Radio Ideaal heeft daartoe het oude station Achterhoek 
FM overgenomen. Voor de gemeente Bronckhorst had Radio Ideaal al de 
zendmachtiging en na een (in)spannende procedure heeft Radio Ideaal 
de zendmachtiging voor de gemeente Lochem ook verkregen.

Daarnaast wordt er samengewerkt met andere omroepen in de 
Achterhoek op het gebied van sportuitzendingen. Op het terrein van 
de journalistiek is er een overeenkomst gesloten met Regio8, de lokale 
zender voor Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland. Er werkt 
sinds 1 september een 0,5 fte journalist in de gemeente Bronckhorst 
om lokaal nieuws voor radio en TV te brengen en voor alle social media 
kanalen. De gemeenten worden via het Ministerie en de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten aangemoedigd om daarbij ook extra financiële 
middelen vrij te maken. Naast de genoemde samenwerking heeft Radio 
Ideaal goede banden met Omroep Gelderland.

De afgelopen 30 jaren is er een grote ontwikkeling geweest. Veel 
medewerkers hebben hieraan meegeholpen. De waardering voor dit 
werk is te lezen in het luisteronderzoek dat we met regelmaat laten 
uitvoeren. Veel mensen in de regio stemmen af op Radio Ideaal. 

Door de ingezette samenwerking in de streek hopen we de luisteraars 
nog meer van dienst te zijn.

Colofon

Dit magazine is een uitgave 

van Radio Ideaal.

Uitgever:

Romeo Delta Multimedia

Werenfriedstraat 1, 7136 LZ Zieuwent

 0544-35 22 35

Redactie:

Radio Ideaal

Concept en vormgeving:

Romeo Delta Multimedia

Coördinatie:

Bernie Veldhuis – Romeo Delta

Joke Berendsen – Radio Ideaal 

Aquisitie:

Bernie Veldhuis – Romeo Delta

Ingrid Ressing – Romeo Delta

Radio Ideaal is de adverteerders dankbaar 
voor hun medewerking, waardoor dit 
magazine kon worden gerealiseerd, 
maar is niet verantwoordelijk voor 
wat de adverteerders aanbieden.

Niets van deze uitgave mag worden
verveelvoudigd zonder voorafgaande
toestemming van de redactie. De redactie
kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele druk- of zetfouten.

30 Jaar 
Radio Ideaal

Lammert Blikman, voorzitter Radio Ideaal



Achterhoeks Vakmanschap

www.regelinkschildersbedrijf.nl

HULP

Uw helpende hand voor iedere klus!

Of het nu gaat om klein timmerwerk, laminaat leggen, montage van IKEA meubelen, elektra werkzaamheden, kranen vervangen, lampen aansluiten, schilderwerk, 
behangwerk of tuinklussen, het maakt niet uit. Voor al uw klus- en hulpvragen in en om het huis kunt u bij ons terecht. 

Ook bieden wij verhuisservice; gaat u verhuizen en heeft u hulp nodig bij in- en uitpakken of u bent net verhuisd en uw oude woning moet nog schoon, leeg en netjes 
opgeleverd worden óf de woning dient ontruimd te worden, ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Wij nemen u die zorg graag uit handen.

Telefoon (0314) 64 34 98 • Mobiel 06 - 374 172 88
Zelhem • mail: info@wijkomenhelpen.nl • website: www.wijkomenhelpen.nl

           

             
                APK Keuring              In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s 
                Schade herstel         Onderhoud alle merken     
                Ruitreparaties          Airco controle en reiniging 
                 Dambroek 9, 7223 DT  Baak 
               Telefoon 0575-442089  

 www.autobedrijfniesink.nl                         
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Inmiddels alweer 30 (!) jaar 
geleden richtte een aantal 
enthousiaste inwoners Radio 
Ideaal op, dé streekzender 
voor de Achterhoek, waar 
velen van ons dagelijks van 
genieten. Thuis en/of op het 
werk. 

Na de gemeentelijke herinde-
ling in 2005 werd Ideaal al 
snel officieel zendgemach-
tigde voor onze gemeente. 

De hele dag bieden de vrijwilligers van 
de zender gevarieerde programma’s 
met popmuziek van alle tijden, nieuws 
uit de regio, amusement en gezellig-
heid. Het leverde de enthousiaste en 
creatieve medewerkers alweer een 
aantal jaren geleden terecht de eretitel 
van Bronckhorster ‘Vrijwilliger(sorga-
nisatie) van het jaar’ op. En nu weer 
een mijlpaal, waarmee ik de tientallen 
vrijwilligers van de zender bij deze van 
harte feliciteer namens de gemeente! 

Zij maken de zender groot en geliefd 
met hun enorme betrokkenheid en 
aanwezigheid midden in onze samen-
leving. 

Volwassen 
multimediakanaal
Radio Ideaal is al lang veel meer dan 
radio. Ze zijn uitgegroeid tot een vol-
wassen multimediakanaal met radio, 
tv, website en sociale media accounts. 
Klein en groot nieuws krijgt de aan-
dacht en met hun uitzendingen komen 
mensen in contact met elkaar. 

“Heb je het gehoord op Ideaal?!” is een 
regelmatig gehoord begin van een ge-
sprek. Dus als je als gemeente iets wilt 
vertellen, dan weet je dat je via Ideaal 
veel mensen bereikt. 

Sinds jaar en dag komen de wethou-
ders, een raadslid of ik daarom op don-
derdagavond graag naar de gezellige 
studio in Zelhem (in coronatijd een tijd 
lang digitaal op de zaterdagochtend) 
om het laatste Bronckhorster nieuws 
toe te lichten. In een gemoedelijke 
sfeer hebben we dan altijd zeer geani-
meerde gesprekken. 

Ik wens Radio Ideaal nog vele jaren 
heel veel uitzendplezier toe en u als 
luisteraar heel veel luisterplezier!

Een unieke mijlpaal

Marianne Besselink
     Burgemeester 
  van Bronckhorst   



     natuurbegraafplaats 
schapenmeer

Natuurbegraafplaats in Vorden geopendNatuurbegraafplaats in Vorden geopend

U bent van harte welkom om te wandelen in ons gebied.

Wilt u informatie over natuurbegraven of onze brochure? 

Bel dan 0575-757034 of kijk op www.schapenmeer.org

Wij zijn dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur geopend.

Graag tot ziens op Schapenmeer!
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Mijn interesse voor de lokale omroep werd  
gewekt via de Barchemse4daagse in het 
Onderschoer te Barchem. Elk jaar kwam toen-
malig AchterhoekFM voor een live verslag van 

de Barchemse4daagse. Dick Klein Geltink en collega’s 
maakten daar mooie programma’s.  Door deze live uit-
zendingen kwam ik in aanraking met radio maken. 

Door enkele leuke gesprekken met het bestuur ben ik in 
contact gekomen met AchterhoekFM.  De studio was mij 
al bekend, omdat ik als bestuurslid van de Barchemse-
4daagse regelmatig een interview gaf als “route com-
missaris”. Door collega’s ben ik assistent van het info-
-uurtje geworden. 

In 2019 vertelde Dick Klein Geltink over de vacature voor 
PBO lid. PBO leden hebben zitting in het Programma Be-
leidbepalend Orgaan van de omroep. Het PBO houdt toe-
zicht op het programmabeleid. Dit alles volgens de eisen 
van de Mediawet. In het PBO zijn de o.a. in de gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige 
en educatieve stromingen vertegenwoordigd.

Door een moeizame start in de samenwerking met de 
gemeente Lochem, duurde het langer dan gewild om 
de vergunning in de gemeente Lochem te krijgen. Het 
bestuur van Radio Ideaal is druk bezig om zich bekend 
te maken in Lochem en omgeving. Samenwerking met 
andere regionale radio zenders, om actueel nieuws te 
verzorgen, staat hoog in het vaandel bij Radio Ideaal.

Ook bij alle veranderingen en aanpassingen blijf ik betrok-
ken in de functie als PBO lid  bij Radio Ideaal. Ik ga er van-
uit dat, door de inzet van alle medewerkers, Radio Ideaal 
ook in de gemeente Lochem luisteraars en adverteerders 
aan zich weet te binden.

Ab 
Hamer 
uit Barchem 
is lid van 
het PBO 
(Programma 
Beleidbepalend Orgaan) 
bij Radio Ideaal.

7

Radio Ideaal viert haar 30 jarig bestaan 
en viert dat onder andere met deze 
speciale jubileumkrant. Van harte 
gefeliciteerd bestuur en vrijwilligers! 

Gemeente Lochem is voor het eerst op verjaardags-
visite. De komende tijd kunt u als luisteraar verder 
vertrouwd raken met de programma’s van deze 
nieuwe lokale zender.

Sinds juli 2020 heeft Radio Ideaal de zendvergunning in de 
gemeente Lochem. De zender is al lange tijd actief in de ge-
meente Bronckhorst. Medewerkers en veel vrijwilligers zetten 
zich in voor de omroep.

Belangrijk werk, omdat inwoners via lokale media geïnfor-
meerd worden over wat er speelt en leeft in de gemeente. 
Een gevarieerd aanbod van media bevordert de keuzevrijheid 
van inwoners in het nieuwsaanbod.

Radio Ideaal staat voor de uitdaging om ook in onze gemeen-
te de luisteraar aan zich te binden. Maar met de jarenlange 
ervaring van Radio Ideaal en de inzet van alle medewerkers, 
heb ik daar alle vertrouwen in. 

Mijn Ideaalplaatje? Een lokale omroep die nieuws brengt, 
vanuit betrokkenheid bij lokale onderwerpen. Een omroep die 
duiding geeft bij het nieuws en de vraag stelt achter de vraag. 
Een omroep die kansen en verbinding zoekt. 

Ik wens Radio Ideaal een mooi verjaardagsfeest en een goe-
de introductie in de gemeente Lochem! 

Met goede groet,

foto: Punkmedia

Beste lezer, 

Sebastiaan van 't Erve
Burgemeester van de gemeente Lochem



Uw notaris in de regio!

Notariskantoor Blankestijn
Dr. Grashuisstraat 2
7021 CL Zelhem

T: 0314 62 11 41
info@notariszelhem.nl
www.notariszelhem.nl

Hypotheek | Levering | Testamenten

Samenlevingscontract | Huwelijkse voorwaarden

Oprichten onderneming | Volmachten

Echtscheidingsbemiddeling | Mediation

“Uw kaas- en notenspecialist” | En vele andere lekkernijen 
Molenstraat 7 7241 AD Lochem | www.zuivelhoeve-Lochem.nl

www.vgrmgroep.nl

Netwerkweg 4
7251 KV  Vorden

Tel: 0575 55 16 56
info@wiltink-vorden.nl

www.wiltink-vorden.nl
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info@wiltink-vorden.nl
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Winkelsweg 4
7255 PN  Hengelo (Gld)
T: 0575 - 464624

info@slootensessink.nl
www.slootensessink.nl

Siersmeedwerken Schutte ‘’Veur iezerstark wark’’



RADIO IDEAAL MAGAZINE 9

WILT U OOK ADVERTEREN 
BIJ RADIO IDEAAL, TV IDEAAL OF OP 
DE WEBSITE VAN RADIO IDEAAL?

Radio is hét ideale medium om uw 
doelgroep te bereiken. Door te 
adverteren bij Radio Ideaal met 
een professionele radiocommer-

cial kunt u op het door u gewenste tijdstip 
en zo vaak u wilt uw bedrijf promoten. De 
radioprogramma’s van Radio Ideaal zijn 
bestemd voor een brede doelgroep. In veel 
werkplaatsen en kantines is Radio Ideaal 
de vaste zender. We zijn te beluisteren via 
de frequenties FM 99.5, 106.7 en 107.9.

Om ook uw evenement tot een succes te 
maken, wilt u natuurlijk de juiste mensen 
bereiken. Met Ideaal bereikt u uw doelgroep 
op verschillende manieren en krijgt u diver-
se extra’s!

Ideaal TV brengt de hele dag door nieuws-, 
sport- en agendaberichten. Met actueel 
beeldmateriaal informeren we de kijker 
over wat er gebeurt in de regio. Tussen de 
actualiteiten door kunt u uw advertentie of 
commercial onder de aandacht brengen 
voor een aantrekkelijk tarief.

De website van Ideaal is het nieuwsportal 
voor de Achterhoek. Met gemiddeld 90.000 
pageviews per maand wordt uw advertentie 
vaker getoond dan een advertentie in de 
krant. Tevens bevat de banner een link naar 
uw eigen website.

Bent u geïnteresseerd om, op welke manier 
dan ook, te adverteren bij Radio Ideaal? 
Neem dan contact op met onze reclameco-
ordinator Rene Regelink via tel: 06 13 737 
030 of mail naar reclame@radioideaal.nl

RADIO IDEAAL MAGAZINE 9



Dorpsstraat 9  -  6999 AA  Hummelo  -  Tel.: 0314 - 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl

www.degoudenkarperhummelo.nl

HOTEL CAFÉ RESTAURANT

Smidsstraat 6, Zelhem | Tel. 0314-621880  
info@goedekoop-zelhem.nl | facebook.com/Goedekoopzelhem

2 ons 
2 stuks  
kies dagelijks voor kwaliteit!
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check onze 
aanbiedingen op  

Nabij het historische centrum van Zutphen, is door 

De Gouden Leeuw Groep een kleinschalige woonzorgvoorziening 

met persoonlijke zorg gerealiseerd. Deze woonvoorziening 

bestaat uit 29 luxe zorgappartementen en 7 tijdelijke zorgstudio’s. 

De appartementen zijn gereed voor verhuur en de 

zorgstudio’s zijn beschikbaar voor tijdelijke zorg.

T 0575-798500 of 0314-628200
E INFO@DEGOUDENLEEUWGROEP.NL
WWW.DEGOUDENLEEUWZUTPHEN.NL

M A A K  E E N  A F S P R A A K  V O O R
E E N  B E Z I C H T I G I N G !

Luxe wonen met
zorg die bij u past
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Wat zijn jullie 
herinneringen 
aan 30 jaar 
Radio Ideaal? 
Henk: ‘We vonden het mooi dat jij en je 
vrienden een legale doorstart konden 
maken, na een lange mooie tijd als 
piraat te hebben uitgezonden. We 
weten nog precies hoe het op 15 de-
cember 1991 begon. Om klokslag 12 uur 
opende de toenmalige voorzitter Wim 
Eelderink de eerste uitzending, toen 
nog alleen voor Zelhem en omstreken, 
dat was bij voormalig Dennenlust in 
Zelhem. Jullie draaiden vervolgens al-
lemaal een uur en hadden ontzettend 
veel gasten en luisteraars in de studio 
op die dag’. Gerda vult aan: ‘Ook de 
opening een paar jaar later, van jullie 
huidige studio aan de Stationsstraat 
weet ik nog. De burgemeester Th. Hee-
re opende de nieuwe studio. Jullie, en 
wij niet in de laatste plaats, waren toen 

Henk en Gerda Heideman 
zijn fan vanaf het 
       eerste uur van 
     Radio Ideaal

Henk en Gerda Heideman

en zijn ook nu nog altijd reuze trots 
op het resultaat en hoe jullie het nog 
steeds doen, zo professioneel nu. De 
saamhorigheid onderling is ook goed. 
Er hangt een fijne sfeer in de studio, 
dat stralen jullie uit’.  

Wat vinden 
jullie zo leuk aan 
Radio Ideaal? 
Henk: ‘De veelzijdigheid van muziek 
afgewisseld met informatie. De inter-
views met artiesten die een nieuwe 
plaat uitbrengen vind ik ook ontzettend 
goed om te horen’. Wat me altijd bij 
zal blijven zijn de interviews met Hans 
Keuper, Bennie Jolink van Normaal en 
ook Henk Wijngaard en BZN. Zelf zijn 
we echt fan van Dick van Altena. Ook 
hem hadden jullie in de studio voor 
een interview. Echt verrast heb je me 
met het interview met de band Row-
wen Hèze in theater Amphion, waar ik 

bij mocht zijn’. Gerda: ‘De program-
ma’s voor een breed publiek spreken 
me aan. Van Wim Zemmelink met zijn 
kerkelijk programma op maandag-
avond tot Hits bij de Koffie en René 
Regelink met Sterk Zondagswerk en 
Raad waar die staat. Geweldig en dat 
al zoveel jaren succesvol. Maar echt 
speciaal vinden we het programma 
op zondagmorgen ‘Gouden Groeven’. 
Wat fijn dat de piratenmuziek nog 
gedraaid wordt die Gerbert, Casper, 
René en jij vroeger al draaiden. Hier-
door is Ideaal groot geworden. We 
genieten van die mooie Nederlandse 
liedjes’. Henk: ‘Wat wel jammer is dat 
de live-muziek op woensdagavond 
niet meer te horen is. Dat vond ik 
echt altijd mooi, die bandjes die dan 
op kwamen treden, maar deson-
danks hebben jullie voor ieder wat 
wils. De respons van de luisteraars 
maakt het erg leuk. Dat is zeker te 
horen aan de verzoekjes die aange-
vraagd worden.

Onze medewerker Hugo Heideman

   (hun zoon) ging met hen in gesprek.
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Maandag t/m vrijdag
00.00 – 04.00 Nachtlijn
Goede muziek voor nachtbrakers en mensen die ’s nachts 
moeten werken!
04.00 – 06.00 Nachtexpress
Ideaal brengt je naar de nieuwe ochtend!
06.00 – 08.00 Goedemorgen Gelderland
Het regionale nieuwsoverzicht, interviews en muziek, ver-
zorgd door Omroep Gelderland.
08.00 – 10.00 Goedemorgen Achterhoek
Het laatste streeknieuws, het actuele weer en veel gezellige 
muziek. Goedemorgen Achterhoek is het ideale begin van 
de dag!
10.00 – 12.00 De Muziekservice met Rob de Brouwer
Elke werkdag kunt u tussen de koffie en de boterham luis-
teren naar fijne muziek om zo de ochtend nog makkelijker 
door te komen.
12.00 – 14.00 De Gezellige uren
De meeste muziekminuten per uur.
14.00 – 16.00 TweeVier
Tussen 14:00 en 16:00 uur hoort u de muziek non-stop aan 
u voorbij komen.
16.00 – 18.00 De Swingende Middag met Jeffrey van 
Londen
Lekker swingen met Radio Ideaal en de beste muziek afge-
wisseld met leuke tips en informatie.
18.00 – 19.00 Achterhoek Totaal
Het laatste nieuws uit de streek, de agenda, interviews, sport, 
tips, kunst, cultuur en nog veel meer! Radio Ideaal verslaat 
alles! Elke donderdagavond is er met presentator Lammert 
Blikman aandacht voor de politiek in Bronckhorst.

Maandagavond
19.00 – 20.00 De Muzikale Ontmoeting met Wim 
Zemmelink
Geestelijk programma met de overdenking, interviews en 
geestelijke muziek.
20.00 – 22.00 Lustige Heinrich met Henk Vruggink
Het programma met Egerländer, Oberkrainer en Tsjechi-
sche Blaasmuziek.

22.00 – 23.00 Achterhoek Totaal
Het laatste nieuws uit de streek, de agenda, interviews, 
tips en nog veel meer!
23.00 – 00.00 Tussen Gapen & Slapen
Een romantisch programma met de mooiste lovesongs! 
Het moment om heerlijk te genieten en romantisch uit te 
rusten na een dag vol stress!

Dinsdagavond
19.00 – 20.00 Avonduur met Frank Rutten
Iedere dinsdagavond ga je op avontuur door de muziek-
geschiedenis. De mooiste muzikale pareltjes van toen en 
de beste hits van dit moment in Avonduur.
20.00 – 22.00 Muziekparade met Ronald Saal-
mink
Gezellige muziek om de avond mee door te komen. Met 
speciale aandacht voor de liefhebbers van rockmuziek!
22.00 – 23.00 Bullrock Radio
Op de dinsdagavond de meest gevarieerde rockmuziek bij 
Radio Ideaal
23.00 – 00.00 Tussen Gapen & Slapen
Een romantisch programma met de mooiste lovesongs! 
Het moment om heerlijk te genieten en romantisch uit te 
rusten na een dag vol stress!

Woensdagavond
19.00 – 21.00 De Muziekmix met Danny Teunissen
Iedere woensdagavond ga je op avontuur door de muziek-
geschiedenis. De mooiste muzikale pareltjes van toen en 
de beste hits van dit moment in de Muziekmix.
21.00 – 23.00 Ideaal Muziek Café met Bartho ten 
Brinke of Koos Zijp
In dit café krijgt u heerlijke gevarieerde muziek voorge-
schoteld.
23.00 – 00.00 Tussen Gapen & Slapen
Een romantisch programma met de mooiste lovesongs! 
Het moment om heerlijk te genieten en romantisch uit te 
rusten na een dag vol stress!

programmaoverzicht

Burgemeester 
Besselink en oud-
jeugdburgemeester 
Kjeld samen in de 
studio van Ideaal 
voor een Politieke 
uitzending 
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Donderdagavond
19.00 – 20.00 Evers Blikt Terug met Gerrie Evers
Muziek van toen en nu. Jouw generatie, jouw muziek; 
klassiekers en meer!
20.00 – 21.00 Ideaal Country met Jan Dekker
Een heel uur lang gevarieerde Country en Western muziek 
gepresenteerd door Jan Dekker.
21.00 – 23.00 Muziek Service met Benny Eenink
De allermooiste gouwe ouwe, muziek uit de afgelopen 
60 jaar die de mooiste herinneringen weer naar boven 
brengen.
23.00 – 00.00 Tussen Gapen & Slapen
Een romantisch programma met de mooiste lovesongs! 
Het moment om heerlijk te genieten en romantisch uit te 
rusten na een dag vol stress!

Vrijdagavond
19.00 – 20.00 Soulfever met Erjan Goossen
Erjan Goossen zorgt er voor dat elke vrijdagavond lekker 
wordt ingeluid met fijne soulnummers.
20.00 – 23.00 Hitkracht met Nick, Coen, Maurice 
en Wout
Een knallend begin van jouw weekend! Hitkracht maakt 
van de vrijdagavond jouw muzikale avond met iedere 
week een lekkere mix, leuke tips en fijne weetjes!
23.00 – 00.00 Ideaal Jukebox
De Ideaal Jukebox zit weer helemaal vol met lekkere mu-
ziek, een goed gevoel aan het einde van de werkweek.

Zaterdag
00.00 – 04.00 Nachtlijn
Goede muziek voor nachtbrakers en mensen die ’s nachts 
moeten werken!
04.00 – 06.00 Nachtexpress
Ideaal brengt je naar de nieuwe ochtend!
06.00 – 08.00 Ochtendgloren
De zon komt door de ramen, het begin van een nieuwe 
dag! Begin je dag goed met de muziek van Radio Ideaal.
08.00 – 10.00 Dit & Dat, Van Alles Wat met Björn 
Kummeling
De naam zegt het al! Veel variatie in muziek en informa-
tie! Muziek, het laatste nieuws, het overzicht van kranten, 
sportnieuws en nog veel meer!
10.00 – 12.00 Hits Bij De Koffie met Hugo Heide-
man of Jonny Reindsen
De beste muziek tijdens het werken en klussen! En boven-
dien klinkt Hits Bij De Koffie heerlijk bij de koffie! Zorgt u 
zelf voor de koffie? Dan zorgen wij voor de gezelligheid en 
de muziek! Presentatie: Jonny Reindsen / Hugo Heideman
12.00 – 14.00 Middagpotpourri met Martin Bloe-
mendal
Gevarieerde muziek op een presenteerblaadje. Presenta-
tie: Martin Bloemendal
14.00 – 16.00 De Muzikale Brouwerij met Rob de 
Brouwer
Iedere zaterdagmiddag brouwt Rob de Brouwer en feestje 
op Radio Ideaal met de beste 70’s en 80’s met De Muzika-
le Brouwerij.

16.00 – 18.00 De Muziekexpress met Jan Bannink
Leuk programma met verschillende rubrieken. De Muzie-
kexpress, net even anders.

18.00 – 20.00 Ideaal Focus met Gerrie Evers en 
Frank Rutten
Leuke wetenswaardigheden, gesprekken en interviews, 
afgewisseld met de leukste muziek! 
20.00 – 22.00 Zaterdagavond Party
Iedere zaterdagavond is het een feestje op de radio. Leuke 
muziek en veel gezelligheid! Vier je zaterdagavond met de 
Zaterdagavond Party.
22.00 – 00.00 Ideaal Jukebox
De Ideaal Jukebox zit weer helemaal vol met lekkere mu-
ziek, een goed gevoel aan het einde van de dag.

Zondag
00.00 – 04.00 Nachtlijn
Goede muziek voor nachtbrakers en mensen die ’s nachts 
moeten werken!
04.00 – 06.00 Nachtexpress
Ideaal brengt je naar de nieuwe ochtend!
06.00 – 09.00 Ochtendgloren
De zon komt door de ramen, het begin van een nieuwe 
dag! Begin je dag goed met de muziek van Radio Ideaal.
09.00 – 11.00 Gouden Groeven met Casper, Ronald, 
Hugo of Jonny
Gouden Groeven brengt je terug naar het gevoel van toen, 
met de klanken van toen. Gouden Groeven… En het gevoel 
is terug!
11.00 – 12.00 Muziek en Proat met Gerbert Abbink 
en Jan Saalmink
Het dialectprogramma op Radio Ideaal met de leukste 
dialectmuziek en leuke dialectitems.
12.00 – 14.00 De Groeten Uit… met Willem van der 
Veur
Groetjes, felicitaties en verzoekjes. Willem van der Veur 
draait ze graag voor u!
14.00 – 17.00 8Sport
Het sportprogramma van de Achterhoek! Een samenwer-
king tussen verschillende lokale omroepen.
17.00 – 18.00 De Swingende Middag met Nick 
Bekking
Lekker swingen met Radio Ideaal en de beste muziek 
afgewisseld met leuke tips en informatie.
18.00 – 19.00 Achterhoek Totaal met en Bertine 
Hermans
Nieuws en informatie in het actualiteitenprogramma van 
Radio Ideaal.
19.00 – 20.00 Tussenuur met Casper Saalmink
Tussenuur? Die tijd moet je Ideaal benutten met leuke, 
gevarieerde muziek!
20.00 – 22.00 Sterk Zondagswerk met Rene Rege-
link
Rene Regelink is er iedere zondagavond weer klaar voor. 
Bovendien speelt hij samen met u het spelletje Raad waar 
die staat!
22.00 – 00.00 Ideaal Jukebox
De Ideaal Jukebox zit weer helemaal vol met lekkere mu-
ziek, een goed gevoel aan het einde van de dag.



 

 

De Covik BV biedt u een breed scala  
aan werkzaamheden, zowel voor de  
bedrijfsmatige sector als particulieren 

 Loonwerk 
 Grondverzet in de breedste zin van het woord 
 Straatwerkzaamheden 
 Aanleg riolering 
 Aanleg Sleufsilo’s 
 Zand- en grindhandel 
 Sloopwerk 
 Containerplaatsing (BSA, hout, puin) 
 Afvoer van puin, groenafval, enz 
 Afvalinzamelingsdepot (dagelijks storten) 
 Leveranties van menggranulaat 
 Gladheidbestrijding 
 (Mobiel) puinbreken 
 Trailer- container- en diepladertransport 
 Compleet pakket aan agrarisch loonwerk 
 Toepassing vloeibare kunstmest 
 Sleepslangbemesting 
 Asbestsanering + aanbrengen nieuwe dakbeplating 
 
 
De Covik B.V., Covikseweg 3, 7221 CM Steenderen 
Tel. 0575-451502 
Info@decovik.nl     www.decovik.nl 
 

 

Op de Hummeloseweg in Hengelo bieden we 16 cliënten elke 
dag kansen om hun eigen leven te leiden. We ondersteunen als het 
nodig is en durven los te laten als het kan. 

Heb je een lichte of matige verstandelijke beperking dan ben je van 
harte welkom! Je krijgt een eigen appartement. Er is ook een ruimte 
waar je andere bewoners kunt ontmoeten als je dat leuk vindt.

Het winkelcentrum van Waalwijk is dichtbij en in het natuurgebied 
de Drunense Duinen kun je heerlijk wandelen.

Ben je op zoek naar een warme 
huiselijke sfeer en wil je zo
zelfstandig mogelijk wonen?

Bel dan met de locatie 

0575 - 46 35 39. 

Het huis waar je woont is een plek waar je elke dag komt.

Waar je jezelf kunt zijn en je fijn voelt en kunt leven zoals jij 

dat wilt.

Een gewoon leven, 
Een eigen leven

Ben je op zoek 
naar vrijwilligerswerk? 
Kom gerust eens langs!

PREMIUM MN8BELT

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
EN HOOG COMFORT

Dealer van:
Gazelle - Loekie - Focus - Qwic E-bike’s

Stationsstraat 20
7021 CK Zelhem
T. 03 14 - 62 13 79
info@fi etshuis-jansen.nl
www.fi etshuis-jansen.nl

Markt 21-27  Zelhem  T 0314 - 620055  

E info@desmoks.nl  www.desmoks.nl



Ik zit nu alweer 38 jaar in het radio vak. Elke zaterdag-
middag tussen 14.00-16.00 uur presenteer ik de Mu-
zikale Brouwerij met de beste jaren 70 en 80 muziek. 
Daarnaast presenteer ik van maandag t/m vrijdag elke 

morgen tussen 10.00-12.00 uur de Muziekservice.

Iedere eerste maandag van de maand draai ik tussen 
10.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven. Dit is een pro-
gramma voor bedrijven en door bedrijven samengesteld. 
Elk bedrijf, winkel of instelling kan hier aan meedoen, het 
is een soort Arbeidsvitaminen. Eén bedrijf staat dan in 
de spotlights. We draaien 2 uur lang hun aangevraagde 
platen. Wat is er leuker dan met je collega’s jullie favoriete 
platen te horen op de radio en daarbij ook nog vermeld te 
worden. Heerlijk tijdens het werk.

Wil je meedoen? Dat kan en is heel eenvoudig. Stuur een 
mail naar bedrijven@radioideaal.nl.
Dan krijg je snel een mail terug met een lijst waar je zo 
alle nummers kunt invullen en terug kunt sturen. Schij-
ven voor bedrijven bestaat altijd uit gevarieerde muziek, 
bijna alles is mogelijk.

Luister mee en geniet van de muziek terwijl u werkt. 
Schijven voor bedrijven, iedere eerste maandag van de 
maand tussen 10.00-12.00 uur. Wie weet tot dan!

Medewerker 

Rob de Brouwer
is al ruim 13 jaar 
werkzaam bij Radio Ideaal. 
Hij vertelt over zijn passie.

Rob de Brouwer
Presentator Radio Ideaal.
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DE COVIK 
IS ÉÉN VAN ONZE 
ADVERTEERDERS

ALWIES HERMANS DOET ZIJN VERHAAL

Als adverteerder bij Radio Ideaal willen wij 
hun bij deze feliciteren met het 30 jarige 
jubileum 

In 2009 zijn wij ons bedrijf gestart door overname van 
een bestaand bedrijf.  In de loop van de tijd volgde er een 
naamswijziging en we wilden ons als bedrijf profileren.
We hebben toen bewust gekozen om ook te gaan adver-

teren bij Radio Ideaal. Onze doelgroepen zijn o.a. boeren, 
aannemers, bedrijven, burgers  en klussers. We merkten dat 
vaak  bij de boer op de trekker, een radio op de bouw of in de 
kantine van een bedrijf op Radio Ideaal afgestemd stond. Het 
was voor ons als bedrijf ook nieuw om een spotje te maken 
en op de radio te horen te zijn. De medewerkers van Radio 
Ideaal hebben ons toen prima geholpen. 

We hebben het idee dat juist nieuwe diensten die we uitvoe-
ren of bijvoorbeeld het plaatsen van een afvalcontainer opvalt 
bij mensen als ze daar juist naar op zoek zijn. We hebben 
daar dus ondanks dat we al best lang adverteren bij Radio 
Ideaal nog steeds belang bij. 

De lijnen naar de medewerkers van Radio Ideaal zijn kort en 
verlopen plezierig. Maatwerk is geen probleem of eigenlijk 
vanzelfsprekend. Een prettige samenwerking waar Radio Ide-
aal trots op mag zijn. Persoonlijk zijn we dan ook weer trots 
wanneer we “ons “spotje op de radio horen. Soms zelfs als 
je bij een klant op bezoek bent en je hoort op de achtergrond 
het spotje op Radio Ideaal.

We hopen nog lang de service van Radio Ideaal te kunnen 
benutten. Als de soort muziek en zeker ook de informatie-
voorziening blijft zoals het nu is  dan blijft de radio gewoon op 
Radio Ideaal afgestemd.

Foto: 
De Covik voor 
loonwerk.

Foto: 
de Covik voor 

al uw 
grondverzet en 

bouw- 
en sloopwerk-

zaamheden.
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Klopt het inderdaad, dat altijd 
de radio aan staat bij jullie?

‘Zeker’, beaamt Wim. ‘Altijd staan 
alle radio’s bij ons op Radio Ideaal 
afgestemd. Thuis, in de auto en 
zelfs bij de koeien in de stal. Ze 
luisteren altijd mee en zijn dag en 
nacht gewend aan de gezellige 
programma’s van Ideaal’. ‘Ja’, vertelt 
Betsy, ‘zelfs op maandagavond 
krijgen de koeien de overdenkingen 
mee van Wim Zemmelink en zijn 
Muzikale Ontmoeting. Door altijd de 
radio aan te hebben staan geeft het 
de koeien een tevreden gevoel en 
ook een bepaalde rust. Ze schrikken 
daardoor nooit van bezoek in de stal. 
Op oudjaarsavond zetten we het 
volume van de radio in de stal extra 
hard, zodat ze geen hinder onder-
vinden van het vuurwerk’. 

Wim: ‘Op een zaterdagmiddag had 
Erik Tuenter(oud medewerker, red.) 
in zijn programma een prijsvraag en 
belde hij me live in de uitzending om 
het antwoord op de vraag te horen. 
Ik luisterde toen ook in de stal en 
stond tussen de koeien. Er moest 
echter precies op dat moment een 
koe kalven, hierdoor kon ik het ant-
woord niet eens zo snel geven’. 

Wim weet ook nog dat Casper en 
Hugo in de eerste drie jaar (1991 t/m 

Omdat Radio Ideaal 30 jaar bestaat gaat medewerker 
Hugo Heideman in gesprek met Wim en Betsy Groot Boerle. Ze zijn groot 

fan vanaf het allereerste begin van Radio Ideaal en zelfs al daarvoor, in het 
‘piratentijdperk’. Wat direct bij aankomst op de boerderij in het buitengebied van 
Zelhem opvalt is de gezellige muziek van Radio Ideaal die overal op het erf klinkt.

1994) van het bestaan van Ideaal op 
zaterdagmorgen tussen 8 uur en 12 
uur samen het programma ‘Drie op 
een rij’ presenteerden. Het was Wim 
die er al na een paar weken voor zorg-
de dat we niet om 8 uur, maar al om 7 
uur startten met ons live-programma. 
Wim: ‘Ik gaf destijds aan dat ik al ruim 
voor 7 uur in de melkput stond om 
onze koeien te melken en graag langer 
wilde genieten van de live programme-
ring. Jullie gaven daar direct gehoor 
aan, dat was mooi’.  

  Wat hebben jullie met 
de rubriek ‘gevonden en 
vermiste huisdieren?’

Betsy: ‘Dankzij Ideaal hebben we onze 
vermiste poes terug gekregen. Deze 
poes is hier op het erf in een auto van 
een van de bouwvakkers, die hier aan 
het werk waren, gesprongen. Door 
oplettende buren, tevens luisteraars 
van Ideaal werd de poes terugge-
vonden, herkend en weer aan ons 
afgeleverd. Daar waren we echt zo 
blij mee!’ Wim: ‘We hebben dankzij 
jullie ook een prima schilder aan 
het werk op onze boerderij. Doordat 
we de reclamespot van ‘Bikkel 
Schilderwerken’ hoorden, hebben 
we contact met Gerco opgenomen 
en heeft hij hier vervolgens mooi 
schilderwerk afgeleverd’.

Naar welke programma’s op 
Ideaal luisteren jullie graag?

Betsy: ‘We groeiden op met Neder-
landstalige muziek, gebracht door 
de vele piratenzenders. Daardoor 
genieten we nu op zondagmorgen 
van ‘Gouden Groeven’ met de mooie 
nummers uit die tijd. Zodra er geen 
sportuitzendingen zijn, horen we 
Casper op zondagmiddag en we 
zijn ook gewend geraakt aan het 
programma van Willem van der 
Veur’. ‘Een begrip op de zondag-
avond is natuurlijk René met zijn 
spelletje Raad waar die staat’, vult 
Wim aan. ‘Bij hem heb ik ook tijdens 
een jubileumuitzending een taart 
gewonnen. Doordeweeks luisteren 
we ‘s morgens ook naar de platen 
die door de diverse bedrijven worden 
aangevraagd’. 

‘Waar we echt voor gaan zitten’, ver-
telt Betsy vervolgens, ‘is het praatje 
van de weerman op zaterdagmorgen 
om half elf. Er zijn er door de loop 
der jaren een aantal geweest’. Betsy 
noemt ze moeiteloos op: ‘Björn Kum-
meling, Herman Dute, Gerrit Vossers, 
Jordy Huirne en tegenwoordig Renze 
Kuitert’. Wim: ‘Ze doen het allemaal 
goed en dat is voor ons als boer erg 
belangrijk. We horen ook graag de 
interviews met artiesten die jullie 
hebben. Zo herinneren we nog de 
interviews vanwege 40 jaar Normaal. 
Die hebben we nog steeds op cd 
staan met de muziek van Normaal 
erbij. Prachtig!’ Betsy tot slot: ‘We ge-
nieten van het enthousiasme van de 
medewerkers van Ideaal, waarvan we 
er een flink aantal al vanaf het begin 
kennen. Het is een fijne zender’.  

Foto: Wim en Betsy Groot Boerle
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Ruurloseweg 45a VORDEN • T 0575 55 12 17

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.WEULENKRANENBARG.NL

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING!

BEZOEK ONS BINNEN EN BUITEN SHOWTERREIN. 
ONZE VERKOPERS HELPEN U GRAAG AAN UW DROOMTUIN!

VAN GOGH
20x30x5 cm • div. kleuren

ZWEEDS RABAT
10/24x19,5 400 cm lengte • zwart

TERRASTEGEL
60x60x4,7 cm • div. kleuren

LINEABLOCK
15x15x60 cm • black

NU VOOR

16,50
P.ST.

NU VOOR

13,50
PER M2

NU VOOR

3,30
P.ST.

NU VOOR

19,95
PER M2

NIEUW IN ONZE SHOWROOM:

TUINHUIS ONTWERPSTUDIO
Ontwerp samen met onze adviseurs

uw tuinhuis naar wens!

Zelhem
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Ik ben in 1994 begonnen als vrijwilliger bij de Vordense 
Lokale Omroep. Later werd het AchterhoekFM en nu is het 
Radio Ideaal. Destijds kwamen er op donderdagavond twee 
uren voor mij vrij. Er moest een naam voor het programma 

bedacht worden en dat werd “Lustige Heinrich´. Dit is een 
programma met Egerländer, Böhmische en Mährische blaas-
muziek en ook Oberkrainer muziek. 

Ik kan me de eerste uitzending nog goed herinneren. We 
draaiden toen nog platen en ook nog cassettebandjes. Een 
enkele cd was er toen al en later werden het allemaal cd’s. 
Na enkele weken heb ik toen ook de eerste gasten mogen 
ontvangen. Het waren enkele muzikanten van de Bargkapel. 
Tijdens de 100e uitzending werd er spontaan een serenade 
gebracht door blaaskapel Vinocanka.

In de 27 jaar dat ik programmamaker ben heb ik diverse 
gasten op bezoek gehad in mijn programma. O.a. De Bargka-
pel, Larenka, Vinocanka, de Borchländer Musikanten en vele 
anderen. De laatste die bij mij in de studio is geweest is de 
Duitse componist Norbert Gälle samen met zijn vrouw Alex-
andra. Norbert is wereld beroemd geworden met de prachti-
ge Polka “Böhmischer Traum”.

In het begin moest ik zelf de muziek verzamelen en ging ik 
blaaskapellen benaderen of ze een cd wilden sturen. Nu word 
ik zelf benaderd door blaaskapellen uit binnen- en buitenland 
of ze een cd mogen sturen en of ik die dan zou willen draaien 
in mijn programma. Ook heb ik een eigen Facebook pagina 
“Lustige Heinrich Blaasmusikprogramm”. Sinds 2019 bestaat 
er zelfs een eigen muziekstuk de “Lustige Heinrich Polka” ge-
componeerd door de Duitse componist Sepp Leitinger. Deze 
polka wordt al door diverse blaaskapellen gespeeld. Een grote 
wens is nu dat het ooit een keer op cd wordt uitgebracht.

In die 27 jaar heb ik vele mensen leren kennen uit de blaas-
muziekwereld uit binnen- en buitenland. Vaak word ik 
uitgenodigd voor een concert of een festival. Als ik naar alle 
uitnodigingen zou gaan dan ben ik bijna geen weekend meer 
thuis. Ook krijg ik vele reacties uit het buitenland zoals Duits-
land, Oostenrijk, België, Tsjechië en zelfs uit Finland, Canada 
en ook Nieuw Zeeland. Dick Klein Geltink is al jaren mijn vaste 
technicus tijdens de uitzendingen.

Sinds 16 augustus presenteer ik het programma op maan-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur live vanuit de studio van 
Radio Ideaal.

Henk Vruggink 
is presentator van het programma 
“Lustige Heinrich”, te beluisteren 
op maandagavond bij Radio Ideaal. 
Hij vertelt over zijn programma.
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DIGER ROSSEL 
WOONT IN BARCHEM EN IS NU 

EEN JAAR BESTUURSLID. HIJ 
VERTELT OVER HET ONTSTAAN 

VAN ZIJN ROL BIJ RADIO IDEAAL.

Mijn carrière ben ik begonnen in mijn studen-
tentijd als dj op de studentenavonden op 
de doordeweekse dagen. Al snel kreeg ik 
de kans om op de zaterdagen en zondagen 

als dj te gaan draaien in uitgaanscentrum City Lido in 
Groenlo. Ik ben daar begonnen in 1992 en ben daar een 
vaste dj geweest in met name de grote zaal van de dis-
cotheek tot 2004. Tijdens één van die avonden kwam 
ik, begin 1992, in contact met een medewerker van de 
Vordense Lokale Omroep om eens te komen kijken in 
de studio. Uiteindelijk kwam van dat kijken een eigen 
programma, wat destijds de naam “Hits van Toen” had. 

Enkele jaren later heb ik dit programma overgedra-
gen aan Dinand Mengerink en heb ik enkele jaren het 
programma “De Polderpop parade” gepresenteerd. Dat 
programma verdween toen en daarna ben ik na een 
kleine rustperiode het programma “Hits van Toen” weer 
gaan presenteren. Dit programma heeft jaren lang 
gelopen op de voormalige radiozender Achterhoek FM. 

Inmiddels heeft Radio Ideaal voor de gemeente Lo-
chem de goedkeuring gekregen om voor de komende 
vijf jaar de lokale omroep te mogen zijn. Radio Ideaal is 
dus nu ook naast de gemeente Bronckhorst de lokale 
omroep voor de gemeente Lochem. Geweldig om nu 
als streekradio verder te gaan. 

Ook vanuit de studio in Lochem worden live program-
ma’s gemaakt voor Radio Ideaal. Denk hierbij aan 
nieuws- en informatie programma’s, maar ook niet 
te vergeten politieke programma’s over de gemeente 
Lochem. 

Dit allemaal biedt goede perspectieven voor de toe-
komst en groeikansen voor Radio Ideaal en ik hoop 
daar als bestuurslid en radio dj aan te mogen bijdra-
gen. 



tel. 0575-467278 | Kieftendorp 11 | 7255 MG  Hengelo GLD
info@slotboomtweewielers.nl | www.slotboomtweewielers.nl

 Vakkundig advies - Reparatie 
Onderdelen en accessoires - Verhuur

‘Het begint met een
  gezonde voeding’

Hazenhutweg 2  |  Hengelo  |  T (0)575 46 75 55  |  www.lavor.nlHengeloHengeloHazenhutweg 2  |  

www.vleesboerderijgarritsen.nl

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84
Ruurlo - Dorpstraat 27 - Tel. (0575) 45 31 93

www.spannevogel.nl

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84
Ruurlo - Dorpstraat 27 - Tel. (0575) 45 31 93

www.spannevogel.nl

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84
Ruurlo - Dorpstraat 27 - Tel. (0575) 45 31 93

www.spannevogel.nl
ARENDKRACHT

5 september 
van 11:00 tot 17:00: 

spirituele en welzijnsbeurs 
bij de Groeskamp in Doetinchem.

Meidoornstraat 13 | 7255 XJ Hengelo (Gld) 

www.arendkracht.nl

Wil jij jezelf ontwikkelen 
in werk of leven?
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7 NOVEMBER
Spirituele en welzijnbeurs bij 
de Wieleman in Westervoort
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JAN DEKKER
PRESENTEERT OP DONDER-
DAGAVOND IDEAAL COUNTRY.

Radio Ideaal heeft een breed 
aanbod aan muziekprogram-
ma’s en muziekstijlen. Eén 
daarvan is country muziek. 

Sinds januari 2020 wordt dit program-
ma live gepresenteerd. Elke donderdag 
van 20.00 tot 21.00 uur. Ik ben niet altijd 
liefhebber van country muziek geweest. 
Mijn tienertijd was in de jaren ’60. Ik heb 
altijd meer opgehad met Beat muziek. 
Country muziek heb ik pas veel later 
leren waarderen, mede door m’n jongste 
dochter die gek is van Shania Twain, 
Carrie Underwood, Sugarland, Keith 
Urban om er maar een paar te noemen. 
Inmiddels ben ik drie keer met haar naar 
een concert van Shania Twain geweest, 
de laatste keer in Dublin. Geweldig. 

Ik draai daarom ook country muziek in 
de breedste zin van het woord. Traditi-
onele country (Waylon Jennings, Dolly 
Parton, Willie Nelson, Johnny Cash, Linda 
Ronstadt, Merle Haggard, Kris Kristoffer-
son. Emmylou Harris), country-pop en 
country-rock, bluegrass, folk, gospel-
-country, Americana, cajun, tex-mex en 
zelfs zydeco. Mede daardoor een brede 
keus: van hartverscheurend liefdesver-
driet tot romantische ballades en van 
vrolijke evergreens tot melancholische 
tranentrekkers. 

Eén van m’n stokpaardjes: ik ben altijd 
op zoek naar bijzondere covers van grote 
hits. Soms zijn die mooier of pakken-
der dan het origineel. Bovendien zijn er 
verrassend veel ‘gewone’ artiesten die 
country nummers hebben gecoverd. Paar 
voorbeelden: Blue Moon of Kentucky door 
de Beatles, He’ll Have To Go door Elvis, 
Before The Next Teardrop Falls door Jerry 
Lee Lewis, Blowin’ In The Wind door Cher, 
Down By The Riverside door Van Morrison 
en zo kan ik nog wel even door gaan. 
Het hart van de country muziek ligt na-
tuurlijk in Nashville, dus de meeste coun-
try muziek komt uit Amerika, maar ik heb 
ook hele fijne country muziek gevonden 
in Ierland, Schotland, Noorwegen en zelfs 
in Zuid-Afrika. Wist je trouwens dat Jim 
Reeves een album heeft opgenomen in 
het Zuid-Afrikaans? 

Ander stokpaardje: live opnames. Die zijn 
weliswaar kwalitatief soms wat minder, 
maar de winst zit in de bezieling van de 
artiesten en de beleving van het publiek. 
Ik hoop Ideaal Country nog lang te 
mogen en kunnen presenteren, want er 
is veel meer goede country muziek dan 
menigeen denkt. Country muziek gaat 
echt veel verder dan Jolene van Dolly 
Parton en Take Me Home Country Roads 
van John Denver. Véél verder………..

YVONNE 
HOFMAN

IS SINDS 2020 
MEDEWERKER BIJ 
RADIO IDEAAL ZIJ 

VERTELT OVER HAAR 
WERKZAAMHEDEN

Ik ben begonnen als redactrice. 
(nieuwsberichten plaatsen) Na een 
paar maanden ben ik ook gaan 
nieuwslezen. In oktober 2020 heb ik 

het programma Achterhoek Totaal op 
dinsdagavond overgenomen van Thea 
Saalmink. Ik doe de presentatie en 
verzorg de interviews. 

Sinds begin dit jaar ben ik verantwoor-
delijk voor nieuwe medewerkers die 
zich aanmelden  bij Radio Ideaal. Dat 
houdt in: binnengekomen aanmeldin-
gen bekijken, beoordelen, gesprekken 
voeren met de geïnteresseerden en 
hen koppelen aan een van de collega’s. 
Het lokale radiowerk doe ik al zo’n 25 
jaar. Ooit begonnen bij een lokale om-
roep in het westen van het land (waar ik 
vandaan kom) via B-FM Berkelstroom 
terecht gekomen bij Radio Ideaal. Ik 
heb het erg naar mijn zin en ik hoop 
nog een hele tijd wat voor de omroep te 
kunnen betekenen. 
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Dieren knuffelen, spelen & genieten!

         Bekveldseweg 5, 7255 KG Bekveld
         Tel: 0575462828 www.feltsigt.nl

Schilderwerk  //  Advies

Wand- en plafondafwerking 

Spuiten  //  Glas 

Holterweg 44 
7245 SC Laren gld  

 T. 0573 - 401370

info@schildersbedrijfvanderwal.nl  
www.schildersbedrijfvanderwal.nl

Schildersbedrijf 
van der Wal 

Everhardinkweg 5, 7021 MP Zelhem l tel. 0314-645742 l 
mob. 06-53362300

info@deheesterhof.nl l www.deheesterhof.nl

 

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

Hofstraat 14                           Prinses Irenestraat 3             
7001 CD  Doetinchem           7021 CG Zelhem 
Tel +31(0)314-326 478          Tel +31(0)314-326 478 
www.firimass.nl       info@firimass.nl  

 

Hiva Zelhem de meest
”veelzijdige” kringloop.

info:  06-53154507

openingstijden:
wo t/m vr 10.00-16.00 uur

za 10.00-15.00 uur
*inleveren goederen:
za 10.00-12.00 uur
@:  info@hivazelhem.nl

Voor al u “totale” ontruimingen.
Wij leveren u pand of woning 

“bezem” schoon op.

Werken voor zowel makelaars, 
notarissen als particulier.

info: 06-13649947/06-53154507
@:  ontruimingen@hivazelhem.nl

Weer de
klantvriendelijkste
bank van Nederland!
De klantvriendelijkste bank is de
grootste onafhankelijke publieksprijs 
voor klantvriendelijkheid in de 
branche Banken en is op initiatief van 
MarketRespons.

 
Firimass B.V.
Prinses Irenestraat 3a, 7021 CG ZELHEM
Hofstraat 14, 7001 CD DOETINCHEM
T 0314-326478
E info@firimass.nl
I www.firimass.nl

RegioBank
De klantvriendelijkste
bank van Nederland 
editie 2021
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van der Wal 

AMBACHTSWEG 2A - 7251 KW VORDEN -  HET WERKVELD

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:  Na telefonische afspraak 06-51098865

WWW.HET-KLAVIER.NL

Het betrouwbare adres in de Achterhoek voor koop of huur 
van een piano of vleugel, pianostemmen, revisie en deskundig 

advies. Pianoles voor alle leeftijden vanaf 5 jaar!
Info pianoles : 06-23034222
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Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Gerrit 
Vossers en ben geboren en getogen in de Achter-
hoek. Ik woon in Silvolde en doe aan jongvee opfok en 
daarnaast ben ik nog als ZZP-er werkzaam. Naast alle 

werkzaamheden heb ik het weer als hobby. Althans het 
was een hobby maar daar is verandering in gekomen 
sinds 2003. 

Het is een meer uit de hand gelopen hobby gewor-
den want ik ben er dagelijks wel een paar uurtjes mee 
in de weer. Voor 2003 was ik vooral het weer aan het 
bijhouden en deelde gegevens met andere weerfana-
ten. Echter in dat jaar kreeg ik de vraag of ik ook niet 
een weerpraatje wilde gaan doen op de radio met een 
weersverwachting voor de dag zelf en de komende 
dagen. En dat is natuurlijk hele andere koek. 

Sinds ik op de radio ben werd ik in het begin eens 
gebeld of het droog zou blijven bij een BBQ feestje. Nu 
heb ik het drukker want vooral bij wisselvallig weer bel-
len  boeren en burgers voor een weersverwachting. De 
afgelopen jaren met het droge en zonnige weer was het 
vrij rustig maar dat is dit jaar weer ruimschoots goed 
gemaakt. Met deze wisselvallige zomer weten velen 
mijn nummer al uit het hoofd. 

Verder ben ik in de loop der jaren bij steeds meer lokale 
zenders het weer gaan doen. Zo ook voor Radio Ideaal 
waarbij ik het weer met tussenpozen al weer heel wat 
jaren doe. Ik doe het graag en het weer is bij velen een 
dagelijks onderwerp. Voor de komende tijd wens ik 
iedereen het weer wat je graag hebben wilt.
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GERRIT VOSSERS, 
             “DE WEERBOER VAN                                    

    HET OOSTEN” VERZORGT HET 
WEERBERICHT BIJ RADIO IDEAAL. 

Radio Ideaal is continu 
op zoek naar nieuwe 
medewerkers! 
Vind jij het leuk om nieuws- en agendaberichten te verwer-
ken of voor te lezen op de radio, bezig te zijn met techniek, 
foto’s te maken van evenementen, of bestuurlijke taken te 
verrichten dan zijn we op zoek naar jou! Interesse of vragen? 
Mail naar secretariaat@radioideaal.nl

 
Penningmeester gezocht!
Als penningmeester ben je lid van het dagelijks bestuur 
van Radio Ideaal en ben je verantwoordelijk voor het finan-
ciële en administratieve deel van de stichting en de taken 
zijn gericht op het in orde houden van de cijfers, verslagen 
en overzichten. Daarnaast bepaalt hij of de plannen van 
het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij het 
beleid naar een financieel overzicht
 
Omschrijving van de werkzaamheden:
• Het opstellen van de financiële jaarrapportage
• De facturatie of het aansturen en controleren hiervan
• Het beheren van de rekening en de kas van de stichting
• Meedenken over en meewerken aan de toekomstplan-

nen van de omroep.
• Het lezen en beantwoorden inkomende post en email.
• Bijwonen van de bestuursvergadering(gemiddeld 1x per 

maand)
• Overige activiteiten die de penningmeester doet/ kan doen

Wat vragen wij?
• Je hebt affiniteit met de lokale omroep (of media in het 
algemeen) 

• Je hebt enige ervaring in het bijhouden van de financiële 
zaken

• Je bent handig met ons boekhoudkundig programma 
• Je bent in staat om op een goed niveau te communiceren 
met interne en externe partijen.

Wat bieden wij:
Een leuke, uitdagende vrijwilligersfunctie in een informele 
organisatie.

Contactpersoon
Ben je geïnteresseerd of heb je een vraag over vrijwilligers-
werk of de functie van penningmeester? 
Neem dan contact op met Joke Berendsen,  
per e-mail via secretariaat@radioideaal.nl



Kijk voor de spelregels van de Laagsteprijsgarantie op Jumbo.com

Jumbo is 
de Goedkoopste
Bij jou in de buurt!

Dankzij onze Laagsteprijsgarantie weet 

je zeker dat je nooit te veel betaalt 

voor je dagelijkse boodschappen. 

Daar kun je op vertrouwen.  En mocht 

je toch nog ergens anders in de buurt 

een artikel tegen een lagere vaste prijs 

vinden? Dan passen wij die prijs aan 

en krijg je dat arikel gratis. 

Zo is én blijft Jumbo elke dag 

Euro’s Goedkoper

DA’S LEUK BOODSCHAPPEN DOEN

Hollak
Zelhem, Bergstraat 1


