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Van de redactie
Welkom in de vierde Van Huis Uit van 2014 en de vijfde die per e-mail als
pdf-bestand wordt verspreid onder de huisomroepers in Nederland.
Namens de redactie hartelijk dank voor de kopij voor deze uitgave, deze
keer hebben zes huisomroepen een bijdrage ingestuurd.
Jullie omroep ook in VHU? Stuur dan jullie bijdrage(n) naar ons mailadres
vhu@vhn.nl en deze wordt dan in de volgende uitgave geplaatst. Deze
uitgave zal in december verspreid worden. Inzenden van kopij: uiterlijk
zaterdag 22 november a.s.
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Veel leesplezier gewenst!
H@rry Pater, hoofdredacteur Van Huis Uit

Bericht van de voorzitter

Begin september kunnen we er met z’n allen na een mooie zomervakantie (zeker
voor de mensen die hun vakantie doorbrachten in Nederland) weer volop tegenaan.
Dit geldt ook voor het VHN bestuur. Moesten we enige tijd geleden van Wim Brik
vernemen dat wat hem betreft we beter konden uitkijken naar een nieuwe webmaster
omdat hij voor deze functie jammer genoeg niet de tijd vrij kon maken die nodig is
voor deze functie.
Na een oproep via de extra editie van VHU kunnen we jullie nu gelukkig mededelen
dat Joop Stringer van de Ruaz zich gemeld heeft om de functie van webmaster te
vervullen. Joop wil wel graag op korte termijn met het bestuur om de tafel om zijn
ideeën voor een goede website te delen.
Joop is van mening (evenals het bestuur) dat het binnen de nieuwe website mogelijk
moet zijn dat er meerdere aangewezen personen de mogelijkheid moeten krijgen zelf
teksten op de website te plaatsen. Joop is dan ook voorstander van dat er
gebruikgemaakt gaat worden van WordPress als CMS. Hierdoor kan de site
eenvoudiger worden beheerd en niet alleen door de webmaster. Binnenkort zal het
bestuur hierover met Joop gaan overleggen. Jullie horen er meer van.
Een ander belangrijk item is de tweede vergadering van het HIP waarvan ons
bestuurslid Ewald van Warmerdam de voorzitter is. Deze tweede vergadering zal
plaatsvinden op zaterdag 27 september. Ik zou jullie allen willen oproepen deze
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vergadering bij te wonen om met nieuwe ideeën de VHN vooruit te helpen in het
ondersteunen van de huisomroepen in Nederland.
Op zaterdag 4 oktober hebben we weer onze reguliere bestuursvergadering waarbij
deze keer veel aandacht zal uitgaan naar drie items te weten: evaluatie van de
Nationale Discotheek, de website en het HIP platform.
Jan Boedeltje, voorzitter VHN, 9 september 2014.

Huisomroepen Informatie Platform
Op zaterdag 27 september is de tweede bijeenkomst van het HIP.
Wil je meedenken over de toekomst van de huisomroep?
Heb je ideeën over wat beter kan?
Heb je ideeën over wat we meer kunnen doen?
Etc., etc.
Kom dan naar deze tweede bijeenkomst, die gehouden wordt bij de
collega’s van ROZO Radio in Oosterhout NB
Je bent vanaf 10.00 uur welkom.
Aanvang vergadering 10.30 uur.
Studio adres:
Tricorp gebouw (sectie 16)
Bredaseweg 108 A
4902 NS Oosterhout NB
Tel. 0162-741290
www.rozoradio.nl
Reiskosten worden vergoed.
Wil je komen, stuur dan even een mail naar:
ewald.vanwarmerdam@vhn.nl
Tot de 27e!
Ewald van Warmerdam, VHN HIP (tel. 0416-336337).
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Nationale Discotheek
Eind augustus heb ik de Nationale Discotheek uitgebreid met 18 GB aan
nummers van met name singer-songwriters, country en Americana.
Daarmee is een mooie aanvulling op het assortiment ontstaan.
Vanuit een erfenis hebben wij circa 500 cd’s met klassieke muziek
verkregen. deze worden gedigitaliseerd en via VHN-online in de Nationale
Discotheek opgenomen. Wij zijn hiermee intussen ruim over de helft
gevorderd.
De Nationale Discotheek draait nu een jaar en wij zijn erg benieuwd naar
jullie ervaringen. Ook als je vragen of suggesties hebt.
Mail deze aan tonvanderlaak@gmail.com en hjveen@ziggo.nl
Namens de werkgroep Nationale Discotheek,
Ton van der Laak

Oei-Oei het doek valt...
Ziekenhuisomroep Oei-Oei… na 46 jaar... ups en downs en nu… het
beruchte ‘vallende doek’…

De ‘donderwolk’ zat er aan te komen… Enkele weken geleden in een
onderhoud met de ziekenhuisorganisatie in het kader van toekomst van
de omroep werd onderstaande mededeling gedaan:
Mede gezien een aantal ontwikkelingen (waaronder het fusieproces met
Ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom waar de omroep enkele jaren
geleden opgeheven werd), is verzocht om onze werkzaamheden binnen
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het ziekenhuis af te bouwen voor 1 januari 2015. Dientengevolge zal de
omroep ook ophouden te bestaan in het Franciscusziekenhuis.
In een extra ingelaste teamvergadering is de berichtgeving besproken en
kwam deze voor velen toch als zeer emotioneel beladen over.
Op gepaste wijze zal de omroep na 46 jaar in haar laatste uitzendingen
aandacht besteden aan de geschiedenis van de Ziekenhuisomroep Oei-Oei
die in 1968 ‘geboren’ werd.
Het voornemen is om dan op zaterdag 8 november aan het einde van de
allerlaatste thema-uitzending ‘s middags rond 16.00 uur in het samenzijn
met genodigden (oud-medewerkers/vrijwilligers en eventuele collegaomroepen en ziekenhuisorganisatie) de ‘stekker’ eruit te trekken en de
uitzendingen te beëindigen.

Er wordt naarstig gezocht en er zijn reeds besprekingen gaande of de
omroep op een of andere manier een ‘doorstart’ zou kunnen maken in een
andere gezondheidszorginstelling.
Wij hopen hierover op 8 november meer te kunnen zeggen.
Raymond van Oosterbos

Even voorstellen: MarkenheemTV
Sinds 2013 is deze in de Gelderse Achterhoek actieve huisomroep lid van
de VHN. Hoog tijd voor een nadere kennismaking!
In 2011 is de zender MarkenheemTV ontstaan. Uit een cliënttevredenheids
onderzoek bleek dat de huisomroep van locatie De Bleijke een zeer
belangrijk onderdeel was voor communicatie naar de cliënt toe. Met dit
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gegeven wilde de bestuurder van Markenheem destijds dat de huisomroep
in elke locatie van Markenheem te zien was.

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening, biedt verzorgingshuisen verpleeghuiszorg aan ruim 380 cliënten in vijf zorgcentra en ruim 500
cliënten zorg en verpleging thuis in de gemeenten Doetinchem en
Bronckhorst.
MarkenheemTV is gratis te ontvangen in elk appartement van
Markenheem op kanaal S29 / Frequentie 367.25
Iedere dag worden de cliënten op de hoogte gehouden. Foto’s van
activiteiten uit het dorp, activiteitenplanning, nieuws van Markenheem en
lokaal en landelijk nieuws zijn items die voorbij komen.

De studio

MarkenheemTV draait 24 uur per dag. Op de achtergrond kan men
luisteren naar de lokale zender Radio Ideaal, met leuke muziek en
regionieuws. Bij de meeste cliënten is MarkenheemTV op zender 9
geïnstalleerd.

6

Met één druk op de knop blijft men dus op de hoogte van al het nieuws.
Op vaste tijden op de dag kan men kijken naar leuke uitzendingen met
filmpjes van de locaties en uit de omgeving en mooie muziek. Altijd wordt
het programma gepresenteerd door een presentator.
Ook op vaste tijden kan men luisteren naar een hoofdstuk uit een
gesproken boek (streekroman).

Interview voor MarkenheemTV

Een team van 12 vrijwilligers op dit moment en één beroepskracht zijn
iedere week weer bezig om een variërend programma in elkaar te zetten.
Daarnaast maakt MarkenheemTV ook gebruik van beelden (met
toestemming) van regionale media omroepen uit de buurt.
Helaas heeft UPC besloten om in maart van dit jaar bij een aantal
appartementen van MarkenheemTV de zender te ontkoppelen. Deze
appartementen hebben allen een individuele aansluiting en worden dus
niet voorzien van TV signaal via een inkoppeling op de SOP. Er zijn
daarom extra TV-schermen opgehangen in de algemene ruimtes, zodat
cliënten op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws.
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De MarkenheemTV auto

MarkenheemTV onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn voor de
toekomst om via internet MarkenheemTV te laten streamen, om zo de
cliënten toch in hun eigen appartement te blijven informeren.
Technisch is alles mogelijk. Maar de grote vraag is, wat laat je zien en wat
juist niet… Op dit moment is MarkenheemTV hier een plan voor aan het
schrijven.
Namens alle medewerkers van MarkenheemTV,
Jeroen Garritsen
www.markenheem.nl
tv@markenheem.nl
0314-376010

Ontmoeting door muziek tijdens
Nationale Ziekendag 14 september
Ziekenhuisomroep Oei-Oei en de Zonnebloem samen aandacht voor de
Nationale Ziekendag - een Zonnedag.
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Terwijl U dit leest heeft de ziekenhuisomroep, ruim 46 jaar een begrip in
het Franciscusziekenhuis, een van de laatste thema-uitzendingen in het
ziekenhuis verzorgd.
Zoals U in een eerder artikel gelezen heeft, beëindigt de omroep haar
activiteiten als ziekenhuisomroep in het Franciscusziekenhuisorganisatie.
In het kader van de Nationale Ziekendag op 14 september zijn er
contacten gelegd met de Zonnebloem afdeling Roosendaal West en
Centrum om weer eens aandacht aan dit item te besteden.
Als rode draad in het programma is aandacht besteed aan:
Aandachtsveld - wat is het landelijk thema vertaald naar
plaatselijke activiteiten?
Aandachtsveld - Wat is de doelstelling van de Nationale Ziekendag en waarom nu een benaming op lokaal niveau naar ‘Zonnedag’?
Aandachtsveld: Waar staat de Zonnebloem voor : doelstelling
/activiteiten /organisatie?
Aandachtsveld: Vrijwilligerswerk. Profiel van de vrijwilliger? Hoe
wordt je vrijwilliger? Wat zijn de Activiteiten?
Aandachtsveld: Wat is het Jaarprogramma / Activiteiten - plaatselijk
en op welke wijze wordt ondersteuning vanuit regio en landelijk geboden?
Na voorbereidende besprekingen is er gekozen om op zondag 14
september vanuit de hal van het ziekenhuis uit te zenden. Het contact met
publiek is en blijft belangrijk. Er is een mobiele studio ingericht met
interview- en gastentafels.
Tijdens de uitzendingen (muziek/verzoekplatenprogramma’s) hebben er
live (interactieve) interviews plaatsgevonden met betrokkenen vanuit de
afdeling Zonnebloem waaronder:
Rayonhoofd/Voorzitter
Vrijwilligers
Gasten/Deelnemers (zieken) aan activiteiten
Ondersteunende krachten
Met name de gasten zelf en de vrijwilligers vertelden vol enthousiasme
hun verhalen en ervaringen en hoe zij de activiteiten dikwijls beleven. De
Zonnebloem richtte een informatiehoek in met documentatie waaronder
flyers/folders en deed haar best om het aanwezige publiek en bezoekers
te informeren over haar activiteiten. En natuurlijk om vrijwilligers te
werven. Daarnaast werd door de Zonnebloem - hoe toepasselijk - menige
zonnebloem als ‘giveaway’ uitgereikt. Bezoekers reageerden hier verrast
op.
Afhankelijk van de ontwikkelingen van de omroep zal deze de
samenwerking met de Zonnebloem blijven ondersteunen
Raymond van Oosterbos
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Lintje voor penningmeester Stichting RANO Gorinchem
Onder het voorwendsel dat er een werkbezoek zou worden gebracht aan
een filiaal van zijn werkgever stapte Jan Looyen bij een collega in de auto.
Maar in plaats van naar Oss te rijden sloeg de chauffeur, om er even een
kijkje te willen nemen, af richting Asperen. Daar werd hij, argwanend, bij
het gemeentehuis afgezet. Daar zaten familie en bekenden al op hem te
wachten.
‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd om…’
Met deze woorden heeft op vrijdag 25 april 2014 burgemeester mw. Van
Ruijven–van Leeuwen de heer C.J. (Jan) Looyen uit Vuren gedecoreerd
met een Koninklijke Onderscheiding.

Looyen (61) uit Vuren kreeg zijn onderscheiding onder meer voor het
vrijwilligerswerk dat hij al sinds 1971 doet voor de Hervormde Gemeente
Vuren. Zo was hij onder meer leider, penningmeester en voorzitter van de
zondagsschool. Vandaag de dag is hij nog steeds leider van de jeugdkerk
en organiseert hij de jaarlijkse rommelmarkt en kerstmarkt.
Daarnaast was hij medeoprichter van tennisvereniging De Waalrackets, is
hij medeorganisator van diverse jubilea en dorpsfestiviteiten en is hij
bestuurslid en secretaris van Cultureel Centrum De Koels. Sinds 1995 is
hij bestuurslid en penningmeester bij Stichting Rano Ziekenomroep
Gorinchem. Hier verzorgt hij ook (bij toerbeurt) de aankondiging en
inleiding tijdens de wekelijkse RANO Zondagavondzang. Daarnaast heeft
hij in de loop der jaren nog veel niet genoemd vrijwilligerswerk gedaan
voor de samenleving in de gemeente Lingewaal.
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De gedecoreerden en de burgemeester

Stichting RANO Ziekenomroep Gorinchem,
Mevr. J. Versluis (voorzitter)
H. Heijstek (bestuurslid / techniek)

Nieuw uitzendschema Radio Mozaïek
Zieken- & Ouderenomroep Radio Mozaïek Zevenaar heeft enkele maanden
geleden een ander uitzendschema ingevoerd: werden eerst de tvuitzendingen (in Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar en Zorginstelling
‘Liemerije’) op de 1e, de 2e en de laatste zaterdag van de maand
uitgezonden, nu worden de tv-items verzameld zoals eerder en per twee
weken ververst / vervangen. Reden hiervan was het minimale aantal
kijkers op de zaterdag in het ziekenhuis.

Doordat de uitzendingen nu doorlopend zijn te zien op de toestellen boven
de bedden, zijn méér patiënten in staat om de programma’s te volgen. Op
de gerenoveerde afdelingen kan men zich bedienen van het systeem
Patientline, waarmee ook de radio-uitzendingen zijn te beluisteren.
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Bovendien zijn deze uitzendingen ook nog te volgen via de zogenaamde
‘kijkradio’.
De Ziekenomroep spant zich in om in de toekomst ook via internetradio
voor een breder publiek bereikbaar te zijn. Wellicht vóór het 50-jarig
jubileum?
Dick Willemsen, Radio Mozaiëk

RANO Ziekenomroep Gorinchem 50 jaar
Na de opening van het Beatrixziekenhuis werd het oude ziekenhuis aan de
Haarstraat het Ziekengasthuis. De RANO verzorgde hier
verzoekprogramma’s met vooral geestelijke muziek. Dit gebeurde door
middel van een bandrecorder. Ook werden hier kerkdiensten verzorgd
door de kerken in Gorinchem.

De RANO is in 1964 gestart met de diverse activiteiten. Op een
borduurwerk, dat aan de muur van onze ‘studio’ hangt, staat als
begindatum 7 april 1964. Na een omzwerving door Gorinchem via een
huiskamer in een woning aan de Walstraat ging men naar een flatwoning
in de voormalige IJsbaanflat.
Na de opening van Het Nieuwe Gasthuis aan het Nonnenveld (in 1973),
werd daar een ruimte betrokken. In het begin was er een gevarieerd
programma met populaire en geestelijke muziek, een weekjournaal uit
stad en streek en reportages over streek gebeurtenissen. Door de vele
programma’s werkte men toen met een groep van meer dan 40
vrijwilligers. Ook ging men op pad met zogenaamde diadiensten. Hiermee
werden diverse huizen bezocht, waar een diapresentatie, met een
bijbehorend verhaal, werd vertoond.
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De eerste RANO studioruimte

Via PTT lijnen werden programma’s verzorgd voor het Beatrixziekenhuis
en een aantal bejaardenhuizen in Gorinchem. Vanwege de hoge kosten
van de PTT verbindingen werd na verloop van tijd van lieverlee gestopt
met diverse programmaonderdelen.
In 1995 is er een samenwerkingsverband geweest met Radio
Giessenlanden. Samen zijn zij de ether ingegaan. Na een korte periode bij
Giessenlanden te hebben verbleven keerde men in 2003 terug naar Het
Nieuwe Gasthuis. Na de opening van een geheel nieuw verzorgingshuis, in
september 2004, kreeg De RANO een ruimte beschikbaar in Het Gasthuis
naast het Beatrixziekenhuis. Hier wordt momenteel op zondag de
Zondagavond koorzang verzorgd. Via beeld en geluid wordt een reportage
hiervan gemaakt die via een intern systeem verspreid wordt in alle
kamers, zodat de bewoners die niet zelf naar Het Grand Café kunnen
komen, dit ook mee kunnen beleven.
Naast de zondagavondzang wordt wekelijks het programma
Muziekmozaïek gemaakt. Dit wordt uitgezonden door Radio ZederikLingewaal FM op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Hiernaast wordt de
zondagavondzang uitgezonden op zondag van 12.00 tot 13.00 uur. Voor
de verzorging van de kerkdiensten op zondagmorgen wordt gebruik
gemaakt, onder supervisie van de heer Manuel Boogaard, van de
apparatuur van de RANO.
De RANO Ziekenomroep is een stichting zonder eigen inkomsten. Dit
houdt in dat het klein onderhoud en dergelijke van de apparatuur moet
worden bekostigd uit eigen middelen of uit sponsorgelden. De RANO werkt
nu met een klein team van 12 personen, in toerbeurt, om alle activiteiten
te realiseren.
De laatste jaren komen regelmatig leerlingen uit het voortgezet onderwijs
de RANO versterken. Zij vervullen hun maatschappelijke stage door mee
te werken bij de uitzendingen van de Zondagavondzang.
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Dit jaar bestaat de Stichting RANO Ziekenomroep Gorinchem dus 50 jaar.
Dit hebben we, met de daarbij behorende wederhelften, in besloten kring
eenvoudig herdacht en gevierd. Op zaterdag 21 juni 2004 werd, onder het
genot van enkele versnaperingen en genietend van prachtig weer, vanuit
Leerdam een gezellige boottocht gemaakt over de rivier de Linge. Daarna
werd gezamenlijk genoten van een overheerlijk wok-gebeuren.
Stichting RANO Ziekenomroep Gorinchem,
Mevr. J. Versluis (voorzitter)
C.J. Looyen (penningmeester)

Beeldend Purmerend raakt velen
Heb je iets met media en vraaggesprekken waarin een zekere
nieuwswaarde zit, dan wil je al gauw wat meer weten. Vooral over het
punt hoe de samenleving in elkaar steekt. Daartoe stap je zorgvuldig en
met diepgang in een rol. IJver en werklust zonder meepraten zijn daarbij
van belang. Je moet zelf ‘het veld' ingaan en bijna alles durven. Goed
kijken en vooral heel goed luisteren zijn ook van betekenis. Domme
vragen worden niet gesteld. Op het gebied van beeldvorming wil je met
een positief kritische instelling, enige magie en uitstraling meer en meer
een beeld krijgen van de werkelijkheid. Zonder beelden zijn er eigenlijk
geen media. Beeldende radio is van vandaag, morgen en overmorgen.
Voorzichtig doorvragen 'waar gaan we heen', dat is het. PR-beleid is
onmisbaar.
Hallo toekomst
Radio laat ruimte voor verbeelding. In plaats van het koesteren van
verscheidenheid, wordt radio in het algemeen toch enigszins eenvormiger.
Urgent is dat omroepen en overlevers verder moeten. Overleving is de
kern. Volgens ondergetekende ontstaan goede dingen veelal vanuit het
toegankelijke wij. Het is prima om in de maatschappij te staan. Dat mag
met een bepaalde gekte en charisma. Dichteres Bianca is een geheime
kracht vanuit huis die meehelpt aan het programma 'Breek in de week
Show'. Een ontspannen uitzending van Waterland Radio met Frank Tang
en Helen Schneider.
Bijzonder is eveneens André Rebel, die verhalen schrijft en voor de
microfoon voordraagt. Bovendien verzoekjes ophaalt bij patiënten in het
hospitaal die zo rechtstreeks betrokken zijn bij twee vaste programmaavonden per week. Vrijwilligerswerk met sfeer en zuivere studioactiviteiten - echt breed aan de bak - voegt ook na 75 jaar iets toe aan je
leven. Omdat het een stuk van jezelf, als het ware je kindje kan worden.
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Met een sterk speelschema en strijdvaardigheid van allen. Je sociaal ofwel
met medegevoel opstellen telt.
Het vrij nieuwe en innovatieve programma 'Joie de France' van Erik Lucker
en ondergetekende is met enig gejuich ontvangen. De inhoud van
chansons wordt prompt vertaald uit het Frans. Ook het Nederlandstalige
programma Waterlands Plezierige Radio Ontspanning van hetzelfde duo op
woensdagmorgen tijdens werktijd is goedgekeurd.
Sportrubriek
Uniek is de sportrubriek met onder meer sporthelden uit de Top 500 van
de beste Nederlandse sporters van de eeuw. Dankzij een vriend van
ondergetekende die hem als sportjournalist en plaatsvervangend
hoofdredacteur van een grote krant van Nederland persoonlijk
toestemming heeft gegeven de honderden topmensen alleen in
uitzendingen van Waterland Radio te benutten.
In basis twee sterren per keer. Zo is er een keer gekozen voor Johan
Cruijff als beste voetballer aller tijden die in het Nederlands voetbal zijn
gelijke niet kent en voor Sjoukje Dijkstra die altijd zichzelf is gebleven, 6
jaar eerste van ons land was en zelfs van Europa. Net zoals atlete Fanny
Blankers-Koen naadloos de combinatie van eenvoud en glamour wist te
hanteren.
Actief
Waterland Radio in Purmerend is opvallend actief. Er zijn voortdurend
gevarieerde programma's met een leuke eigen aanpak en tal van extra's.
Zoals indrukken van de invasie van geallieerde strijdkrachten op de kust
van Normandië in Frankrijk op 6 juni 1944: D-Day met een doorbraak in
de Tweede Wereldoorlog. Op 22 augustus werd Parijs toen bevrijd van
Duitsers en op 1 september volgde Brussel. Uiteraard is de intensiteit van
een herdenking in principe mede-afhankelijk van het aantal mensen dat
zo'n verleden zelf heeft meegemaakt. In alle ernst voel je je dan een paar
minuten of langer jaren jonger. Omdat die oorlog ook je jeugd was, het
avontuur en tenslotte de overwinning. Er wordt trouwens een film over de
Eerste Wereldoorlog met zijn loopgraven gemaakt.
Tijdens de heel druk bezochte Open Dag in juni waren diverse ouders met
kinderen in de studio en bij de kraam van de omroep met televisiebeelden
aanwezig. Verder waren er bijvoorbeeld verslagen van het 39ste North
Sea Jazz Festival in Ahoy in Rotterdam in de maand juli. Ondergetekende
deed dat al voor de 30ste keer. Verder de Tour de France, de 98ste
Vierdaagse en de 10de Nederlandse Veteranendag met het jaarlijkse
Defilé in Den Haag waar voor de 3e keer is meegelopen. Tot de
overvliegende toestellen behoorde voor het eerst een Catalina. Daarin
mocht ondergetekende op Java frequent meevliegen. Langs de marsroute
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door de binnenstad waren heel veel toeschouwers die enthousiast bleven
klappen voor de vele veteranen.

Op het Marine tenue van de deelnemer was het volgende zichtbaar: de
Koninklijke onderscheiding met de ridderlijke graad in de Orde van
Oranje-Nassau, het Officierskruis van de Marine Vliegdienst, het ereteken
van Orde en Vrede op Java en het Vierdaagse Kruis van Nijmegen over 40
kilometer per dag. Tijdens de nationale Veteranendag was er een fijne
persoonlijke ontmoeting met generaal Ton van Ede die als InspecteurGeneraal een opvolger is van Prins Bernhard.
Waterland Radio: www.waterlandradio.nl thuis en wereldwijd alsmede via
TV-kanaal 32 in het ziekenhuis, heeft tevens meegedaan aan het
Rabobank-Walter Catztoernooi voor meisjes en jongens die hockeyen en
de Marktstadrun.
Met een hartelijke groet voor allen van VHN en VHU,
Walter Catz.

Derde nummer van Intercom
Kortgeleden verscheen het derde nummer van 2014 van het
programmablad Intercom van Ziekenomroep RUAZ uit Beverwijk,
Ziekenomroep RUAZ is de huisomroep van het Rode kruis Ziekenhuis.
Hierbij een greep uit drie artikelen in dit blad:
De vakantie zit er weer op
Onze medewerkers, zowel in de studio als de buitendienst, zijn weer volop
en enthousiast van start gegaan. Onderling zullen natuurlijk vakantie
ervaringen die nog vers in het geheugen liggen worden uitgewisseld, maar
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ook zullen de gedachten al weer uitgaan naar de wijze waarop we het
RUAZ- werk in het nieuwe seizoen zo goed mogelijk kunnen volbrengen.
Eén van de nieuwe taken is het vlak voor de vakantie gestarte verzorgen
van muziekprogramma’s in het woonzorgcentrum St. Agnes in
Heemskerk, waarover u elders in dit blad meer kunt lezen. Tevens maken
we u getuige van enkele leuke ervaringen van enkele van onze
medewerkers.
Het is al jaren een vast gebruik geworden dat op de laatste
donderdagavond vóór de vakantie het Thema-team van cel3 er een
feestelijke afsluiting van maakt waarbij zij zelfs elkaar met geschenkjes
verwennen. Het team in de naastgelegen cel4 profiteert er dan wat betreft
hapjes en drankjes volop van mee.
Via onderstaande foto kunt u zien dat het werken in de studio op die
avond niet alleen een serieuze bezigheid is, maar dat er ook kan worden
gelachen.

Een leuke ervaring met RKZ patiënten
Op de donderdag van het laatste verzoekprogramma vóór de RUAZ
vakantie rinkelt ’s middags mijn telefoon: Nelly Zonneveld (79 jaar), de
verzoekjes ophaalster van die dag, brengt verslag uit van haar bezoek aan
het RKZ. ‘Er waren weinig patiënten deze dag maar toch heb ik een flink
aantal verzoekjes, mede doordat 2 dames op kamer 503 vroegen of ze
meer dan 1 verzoekje mochten doen. Dat mocht en beiden vroegen 3
verzoekjes aan. Het was een gezellig contact en heb daar wel een half uur
met hen zitten praten.’
‘s Avonds kwamen de verzoekjes van de dames aan de orde. Het eerste
verzoekje van dame 1 werd aangekondigd en daarbij vermeld dat zij op
kamer 503 lag. Tijdens de muziek gaat de telefoon en onze technicus
Hans krijgt een heel verhaal te horen. Het enige wat hij op dat moment
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aan het presentatieteam kon doorgeven was: ‘dame 1 ligt niet op kamer
503 maar op 504. Op het moment dat Nelly haar verzoekjes noteerde zat
ze op kamer 503 te praten met dame 2. Maar ze vertelde dat het heel
gezellig was’.
Bij het aankondigen van het volgende verzoekje werd het misverstand
tussen de kamernummers verklaard. Toen de verzoekjes van dame 2
gedraaid werden ging weer de telefoon: Hans kreeg te horen dat ze zo
genoot van het programma en dat het bezoek van de verzoekjes
ophaalster zo gezellig was, ‘ze heeft ons zelfs dropjes gepresenteerd’.
Ik belde Nelly even om te laten weten dat de dames haar bezoek zo op
prijs hadden gesteld en sprak ons vermoeden uit dat beiden ook oudere
dames waren. Maar nee, Nelly schatte ze alle twee halverwege de 40. Zij
vroeg me de groeten over te brengen. Dat werd natuurlijk bij de volgende
aankondiging gedaan.
Wat ons bijzonder verheugde was het feit dat er met belangstelling naar
ons programma geluisterd werd en dat ook het sociale contact met de
RUAZ medewerkster zo gewaardeerd werd. Dat maakt dat wij na de
vakantie weer vol goede moed zullen proberen het verblijf in RKZ met een
praatje en muziek zo aangenaam mogelijk te maken. (Jaap Bast)
Klassiek in Huis ter Hagen
Iedere 2 maanden gaan Ruud en ik naar Huis ter Hagen in Driehuis om
daar in de grote zaal een programma met klassieke muziek te verzorgen.
Vandaag was het weer zover. Het is mooi warm weer en ik zit lekker
buiten in het zonnetje te wachten op Ruud die me zal komen afhalen. Als
hij omstreeks half drie arriveert stap ik in zijn autootje en samen rijden
we al kwekkend naar Driehuis. We hebben elkaar 2 maanden niet gezien
en dan is er weer een hoop bij te praten.
Aangekomen bij Huis ter Hagen vragen we ons af of er nog luisteraars
zullen komen. Het is immers zulk lekker weer. Voor de ingang zitten dan
ook meerdere mensen van de zon te genieten.
We gaan naar binnen en tot onze verrassing zitten er toch al een aantal
mensen te wachten. Terwijl wij de apparatuur gereed maken en een kopje
koffie inschenken uit de kan die al voor ons klaar staat, druppelen er
steeds meer mensen binnen. Uiteindelijke komen er ruim 20 mensen. Dat
hadden we niet verwacht!
We beginnen met een vrolijk luchtig stukje muziek. Er wordt mee
geneuried. We streven er altijd naar om een zo gevarieerd mogelijk
programma te brengen, dus vrolijke stukjes afgewisseld met wat
stemmiger muziek. Het ene stuk orkest, dan gezongen, dan piano etc.
etc. Iedere keer is er voor elk wat wils. En uiteraard kunnen er verzoekjes
geplaatst worden. De mensen geven hun verzoekje door aan de
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activiteitenbegeleidsters en deze mailen het naar ons. Wij zoeken dan de
muziek erbij en ook wat informatie over het muziekstuk en/of de
componist. Ieder stukje muziek wordt altijd van een kort praatje voorzien
waardoor de muziek nog meer gaat leven.
Ha, de meneer vooraan zijn duim gaat omhoog. Dit was het muziekstuk
dat hij had aangevraagd. Hij zit zichtbaar te genieten. Na een uurtje
besluiten we het programma traditioneel met een gezellige wals van
Strauss. Iedereen zit mee te deinen.
En dan zit het er weer op voor deze keer. Applaus van de zaal en met een
‘tot volgende keer’ nemen we afscheid. Vervolgens rijden Ruud en ik al
kwekkend weer naar huis, want aan gesprekstof hebben we nooit gebrek.
Fijn is dit toch, je maakt mensen blij en hebt zelf ook nog een leuke
middag. (Monique)
RUAZ in St. Agnes
In het voorjaar bereikte ons het verzoek vanuit Woonzorgcentrum Sint
Agnes om maandelijks een live verzoekplatenprogramma te verzorgen
zoals wij dat al jaren doen in Westerheem. Jaap, Ruud en ik zijn op een
middag gaan praten met Jolanda Engelsma, activiteitenbegeleidster in
Sint Agnes om te inventariseren wat hun wensen waren en hoe wij een
dergelijk programma vorm kunnen geven. Afgesproken werd maandelijks
op de zaterdagmorgen een programma van een uur te verzorgen. Ruud en
ik besloten ons hiervoor op te geven.
Op 31 mei was het zover. Het eerste live verzoekplatenprogramma in Sint
Agnes! De dames van de activiteiten hadden zoveel mogelijk bewoners
opgetrommeld zodat de gezellige recreatieruimte van Sint Agnes goed
gevuld was. In het begin waren de mensen nog wat onwennig: Wat is
precies de bedoeling, hoe gaat dit allemaal, maar na korte tijd begon de
stemming er aardig in te komen en kwamen er steeds meer verzoekjes
naar voren.
Helaas, na ongeveer 20 minuten klonk er een oorverdovende sirene door
het pand: Brandalarm!! Van paniek bij de bewoners was geen sprake,
men bleef gewoon lekker zitten maar van muziek draaien kwam natuurlijk
niks meer terecht, we kwamen gewoon niet boven de herrie uit, dus maar
rustig afwachten. Eén van de bewoners werd een beetje kwaad op ons, hij
vond ‘dat we van al die knoppen moesten afblijven’, want daar kwam al
die herrie vandaan volgens hem.
Inmiddels was de brandweer gearriveerd, er was geen brand maar er was
iets op zolder wat niet helemaal in de haak was en dat werd opgelost. Dus
konden we weer verder met ons programma. Een paar liedjes gedraaid en
ja hoor, daar ging ie weer: het brandalarm had er zin in. Gelukkig duurde
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het nu maar een halve minuut. Kortom, een lawaaiig en rommelig begin
van ons verzoekplatenprogramma.
Op 28 juni was de tweede keer, er waren nu wel minder mensen, maar
dat mocht de pret niet drukken. Men had er nu echt zin in en we werden
niet gestoord door het brandalarm. Er was een gezellige tafel met vier
dames die al van tevoren een briefje hadden opgesteld met liedjes die ze
graag wilden horen.
Een van de aanwezige vrijwilligsters kwam met het idee een aantal oude
bekende liedjes op papier uit te draaien zodat de mensen ze zouden
kunnen meezingen. Dat leek ons een leuk idee, dus daar gaan we de
eerstvolgende keer mee aan de slag, even kijken of het aanslaat.
Na de vakantie gingen we op 23 augustus weer vol goede moed naar Sint
Agnes. Langzamerhand liep de zaal aardig vol en het ene na het andere
nummer werd aangevraagd. Eén van de dames vroeg ‘de vissers van
Capri’ aan met het idee dat we dat waarschijnlijk niet zouden hebben,
maar natuurlijk hadden we het wel en toen het liedje werd gedraaid was
ze tot tranen toe bewogen. Er was ook nog een mevrouw jarig en
natuurlijk moesten we daar even ‘lang zal ze leven’ voor zingen en met
twee liedjes van Vicky Leandros en Nana Mouskouri had ze een heerlijk
koffie-uurtje. Enkele andere dames begonnen spontaan te walsen, het
werd steeds gezelliger.
Het was daarom toch wel een domper om van de activiteitenbegeleidster
te horen dat het waarschijnlijk de laatste keer zou zijn omdat er wegens
bezuinigingen besloten was hiermee te stoppen. Het is niet anders, aan
ons en aan de bewoners lag het zeker niet. (Leni van Jelgerhuis)

Logo’s en websites
Zoals bekend is de VHN website afgelopen jaar twee keer gehackt, wat
onder meer tot gevolg heeft gehad dat alle bestanden op de site door een
virus besmet zijn geraakt. Daardoor hebben we niet alle logo’s van de
leden-huisomroepen meer èn weten we niet zeker of we alle links naar
websites van de VHN-leden hebben. Na onze oproepen in de vorige VHU
uitgaven hebben we gelukkig al verschillende reacties gehad, maar nog
niet van iedere lidomroep. Vandaar ons herhaalde verzoek: stuur ons het
logo van uw omroep (liefst als jpg bestand) èn het ‘adres’ van uw website.
Graag sturen aan vhu@vhn.nl
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Abonneren op Van Huis Uit
Ben je vrijwilliger of bestuurder bij een huisomroep en wil je voortaan Van
Huis Uit zelf in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor een gratis
abonnement. Stuur een mail aan vhu@vhn.nl en vermeld in je mail je
naam, de naam van je omroep plus de lidcode van de omroep.

VHN op Facebook
De speciale VHN-facebookpagina is te vinden op:
https://www.facebook.com/groups/543973685653955/

Contact met de VHN
Wilt u contact met een van de bestuursleden van de VHN… hieronder hoe
zij te bereiken zijn:
Voorzitter Jan Boedeltje Feiko Clockstraat 90 9665 BE Oude Pekela Tel.
0597-613914 Voorzitter@vhn.nl
Secretaris Walter van Gennip Groene Woud 42 4834 BC Breda Tel. 0765656222 Secretaris@vhn.nl
Penningmeester Ton van der Laak Lange Acker 52 1965 TM Heemskerk
Tel. 0251-239058 Penningmeester@vhn.nl
Bestuursleden
Wim Brik Lindholm 39 2133 CM Hoofddorp 023-5612004 Wim.Brik@vhn.nl
Henk van der Veen Zuiderdiep 103 7876 AE Valthermond Tel. 0599663025 Henk.vanderVeen@vhn.nl (2e penningmeester/Nationale
Discotheek)
Ewald van Warmerdam Breugelstraat 19 5151 WD Drunen Tel. 0416336337 ewald.vanwarmerdam@vhn.nl (2e voorzitter/HIP)
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