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Van de redactie
Welkom in deze speciale editie van Van Huis Uit! Zoals u wellicht weet is
eerder dit jaar de VHN website, waar VHU een onderdeel van is, gehackt
en sindsdien geruime tijd onbereikbaar geweest. VHU2 is half augustus
online gegaan en kort daarna kwam de eerste hack, met als gevolg dat u
deze VHU (met o.m. het verslag van de ALV) heeft moeten missen. Enkele
weken later lag de site opnieuw plat…
Inmiddels is de website heel basic terug op www.vhn.nl. maar moet er
nog veel werk verzet worden voor alle informatie weer op de site te
vinden is. De website gaat er sowieso heel anders uitzien dan voorheen,
omdat wordt afgestapt van het werken in Joomla! Vandaar dat is besloten
om deze (hopelijk eenmalige) editie van VHU te maken, zodat de
huisomroepers toch van het e.e.a. op de hoogte gebracht kunnen worden.
Mailadressen
Na het versturen van de vorige mailing is gebleken dat (te) veel
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mailadressen van huisomroepen en huisomroepers problemen geven: òf
het mailadres bestaat niet, òf het mailadres wordt niet herkend òf de
mailbox van de ontvanger is vol en daardoor wordt de mail teruggestuurd.
We hebben gebruikgemaakt van de lijst mailadressen die door de
omroepen zelf zijn aangeleverd aan de secretaris…
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk doch dringend om bij bevriende
collega-huisomroepen te informeren of zij deze mail ook hebben
ontvangen en als dat niet het geval is, dat zij dan contact willen opnemen
met vhu@vhn.nl en liefst ook met Secretaris@vhn.nl, zodat eventuele
wijzigingen in de mailadressenlijsten van zowel Van Huis Uit als van de
secretaris verwerkt kunnen worden. Zoals u ongetwijfeld weet gaat de
correspondentie tussen de VHN en de leden grotendeels via e-mail.
Bent of kent u huisomroepers die tot voor kort altijd een mail van de
webmaster ontvingen over de nieuwe VHU: aangezien deze mailingen via
de vroegere provider werden verzonden en (zie hieronder het stuk van de
voorzitter) wij hier helaas niet meer over kunnen beschikken, verzoeken
wij u dringend uw mailadres opnieuw door te geven op vhu@vhn.nl
Tenslotte een verzoek aan de huisomroepen om deze mail eenmalig door
te sturen aan alle vrijwilligers (medewerkers en bestuursleden) van uw
omroep, zodat zij ook op de hoogte zijn en zo nodig hun eigen mailadres
kunnen doorgeven.
Onze excuses voor dit lange verhaal, maar als u dit gelezen hebt zult u
begrijpen dat dit nu eenmaal nodig is om verder te gaan waar we tot
afgelopen augustus mee bezig waren. En mocht uw mailadres (van
omroep èn van vrijwilliger en belangstellende) wijzigen, geef dit dan snel
aan ons door. Alvast hartelijk bedankt!
Namens de Van Huis Uit redactie,
H@rry Pater
Hoofdredacteur Van Huis Uit

VHN op Facebook
De speciale VHN-facebookpagina:
https://www.facebook.com/groups/543973685653955/
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Bericht van de voorzitter

Gelukkig kan ik jullie melden dat onze website weer gedeeltelijk in de
lucht is. In de afgelopen periode was onze site 2x gehackt waarna de
provider besloot de site off line te zetten. Medewerking van de provider
om dit probleem z.s.m. op te lossen was er niet waarna het bestuur in
haar vergadering in november heeft besloten over te stappen naar een
nieuwe provider. Ons bestuurslid Wim Brik bood aan een nieuwe website
te gaan bouwen en in het vervolg deze samen met Hans Geerlings te
onderhouden. Bij de vorige provider werd een kopie van de website
opgevraagd om middels deze kopie zoveel mogelijk gegevens van de oude
website over te kunnen zetten naar de nieuwe website. Helaas bleek deze
kopie besmet te zijn met een virus waardoor we genoodzaakt zijn alles
opnieuw op te zetten. Dit vraagt natuurlijk wat tijd maar er wordt hard
aan gewerkt om de site z.s.m. weer operationeel te hebben.
Om jullie toch te kunnen informeren over het wel en wee binnen de VHN
heeft het bestuur besloten om deze VHU per mail aan jullie toe te zenden.
De volgende staat hopelijk weer op de site.
Gelukkig kunnen we jullie melden dat de nationale discotheek een groot
succes is. Veel omroepen maken er gebruik van en ook vele omroepen
stellen hun muziek beschikbaar voor de discotheek opdat iedereen binnen
de VHN hiervan kan profiteren. Wel hebben we behoefte aan muziek uit
de jaren 50 en 60. Bij deze dan ook een oproep aan alle omroepen die
deze muziek digitaal hebben deze beschikbaar te stellen aan onze
Nationale Discotheek. Hiervoor kunnen jullie Henk van der Veen of Frans
van Berckel benaderen.
In de laatste bestuursvergadering hebben we ook alvast de datum voor de
ALV in 2014 vastgelegd. Deze zal worden gehouden op zaterdag 12
april 2014. Zet deze datum alvast in uw agenda.
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Tenslotte we zijn bijna al weer aan het eind gekomen van het jaar 2013.
Daarom wens ik jullie namens het bestuur van de VHN hele prettige
feestdagen en een voorspoedig 2014 toe. In 2014 zal ook de VHN weer
alles in het werk stellen om het werk van de huisomroepen te begeleiden
en te promoten.
Jan Boedeltje, voorzitter VHN, 21 december 2013.

De penningmeester schrijft

Het jaar 2013 loopt nu snel teneinde. Terugkijkend hebben we een groot
succes gerealiseerd met de Nationale Discotheek. Het aantal omroepen en
medewerkers van omroepen die hiervan gebruik maken neemt nog steeds
toe. Ook zijn een aantal omroepen via deze discotheek geautomatiseerd.
Gelukkig zijn er het afgelopen jaar geen claims geweest op de
verzekeringen voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. De
premies voor deze collectieve verzekeringen voor 2013-2014 worden eind
december 2013 geïncasseerd.
De contributie voor 2014 kan dankzij de subsidies gehandhaafd blijven op
25 euro.
Dit bedrag wordt begin januari 2014 aan de leden gefactureerd en
geïncasseerd.
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Rest mij om alle tweeduizend vrijwilligers in de omroepwereld heel fijne
feestdagen en een gezond en muzikaal jaar te wensen.
Heemskerk, 21 december 2013.
Ton van der Laak, Penningmeester VHN.

In Memoriam Tom de Graaf

In zijn woonplaats Breda is vrijdag 2 augustus oud-VHN-bestuurslid Tom
de Graaf op 71-jarige leeftijd overleden. Tom was van 28-5-2005 tot 1-32008 bestuurslid van de VHN. Tom was jaren lang lid van Rozo Radio in
Roosendaal. Hij zal gemist worden.

ROZO-Lid Jaap Koelewijn koninklijk
onderscheiden

BREDA 28-9-2013 - Voorafgaand aan het orgelconcert in de Grote Kerk in
Breda is Jaap Koelewijn vanavond koninklijk onderscheiden. De
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versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Peter van der
Velden.
De in Bunschoten geboren Jaap Koelewijn (76) was in 1978 een van de
oprichters van de Stichting Orgelconcerten Breda. Daarvoor was hij al
actief in de orgelcommissie van de Hervormde Gemeente Breda. Dit jaar
is hij veertig jaar actief betrokken bij het orgel. Jaap Koelewijn heeft al die
jaren een grote invloed gehad op de programmering en hij maakt van alle
concerten een geluidsopname en foto's.
Verder was hij tien jaar actief voor Cultuur tijdens het Middaguur in de
Waalse Kerk en heeft hij vele jaren als bas meegezongen bij het Breda's
Mannenkoor, het Bachkoor Brabant en het Concertkoor Breda. Sinds 1999
doet hij de techniek voor de Radio Omroep voor Zorg en Ouderen in
Oosterhout.

Bestuursveranderingen IRON
19 november 2013 was een bijzondere dag voor de IRON. Twee
bestuursleden traden na jarenlange trouwe dienst af.
Ewald van Warmerdam vond het na 17 jaar als bestuurslid (waarvan de
laatste 10 als voorzitter), tijd om het stokje door te geven. Ewald heeft als
voorzitter veel werk op zijn pad gekregen. Met als grootste uitdaging een
drijfnatte studio.
Hij heeft bergen werk moeten verzetten om een grondige verbouwing te
realiseren. Maar mede door zijn doorzettingsvermogen is het gelukt en
heeft de IRON eerder dit jaar de nieuwe studio feestelijk kunnen openen.
De voorzittershamer kan hij dan ook met een goed gevoel overgeven
aan: Jan Veraa. Jan zit al een aantal jaar in het bestuur en we hebben er
alle vertrouwen in dat hij een goede opvolger is van Ewald.
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Maar Ewald was niet de enige die het tijd vond voor verandering. Ook
Miek de Wolf, die al ruim 20 jaar in ons bestuur zat, besloot vorig jaar
dat ze dit jaar wilde aftreden. Het secretariaat heeft zij overgegeven aan
ondergetekende, Monique Kroot. Ik zat nog niet in het bestuur, en ben
erg blij met het vertrouwen wat hieruit blijkt.
Als we aan Miek denken, dan denken we aan haar gastvrijheid en aan het
feit dat ze altijd voor iedereen klaar staat. Ook was (en is) Miek een bezig
bijtje. Naast haar vaste werkzaamheden is ze altijd bereid om aan
bijzondere activiteiten/uitzendingen mee te werken.

Bij deze willen we ze nogmaals van harte bedanken en we hopen dat ze
nog lang bij de IRON als vrijwilliger actief zullen blijven!
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Aangezien er twee mensen uit het bestuur zijn gegaan naast
ondergetekende ook Carla Ophof in het bestuur gestapt. Wij wensen haar
het beste en hopen dat ze veel plezier beleefd aan haar nieuwe functie.
Verder willen we iedereen fijne feestdagen wensen, en een muzikaal
2014!
Groeten van alle medewerkers van de IRON.
Geschreven door Monique Kroot (namens alle medewerkers)

Ziekenomroep in een notendop!
Onlangs kwam Tjitske Mussche van VPRO radiodocumentaire '1 Minuut' bij
ons langs om opnamen te maken.
'1 Minuut' is een reeks korte verhalen uit het echte leven: waargebeurde
radiosprookjes die ontroeren, verbazen en ontregelen. Voor de serie 'Het
ziekenhuis' liep Tjitske mee met onze verzoekjesophalers Andre Rebel en
Christina de Munk. Het resultaat is te beluisteren op onze website
www.waterlandradio.nl
PR Waterland Radio
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Aangepaste eindejaarsprogrammering met
radiomarathon in ASz Dordwijk

RANO heeft voor de mensen die rond de feestdagen in het Albert
Schweitzer ziekenhuis verblijven een aangepaste eindejaarsprogrammering opgezet.
Het hoogtepunt daarvan is een RANO-marathon op maandag 23 december
in locatie Dordwijk. Deze wordt van ’s middags 12 uur tot 10 uur ’s
avonds uitgezonden, grotendeels vanuit een kraam in de centrale hal.
Daar – of in de studio – is iedereen welkom om te komen luisteren, een
plaatje aan te vragen voor een patiënt of om een praatje te maken.
Via de koptelefoons op de afdelingen kan geluisterd worden naar muziek,
reportages en interviews. In de loop van de dag vinden er bovendien twee
live concertjes plaats.
Tijdens deze marathon wordt ook aandacht besteed aan het RoPaRunteam van het ziekenhuis (de ASzRunners, team 308) en aan de
medewerkers van Serious Request die dan aanwezig zullen zijn.
Behalve deze marathonuitzending staan ook de meeste andere
programma’s van de RANO in deze periode in het licht van de feestdagen.
Zo wordt het inmiddels traditionele concert van de Dordtse Phil dat
zaterdagmiddag 21 december in de centrale hal wordt gegeven in deze
programmering opgenomen.
De volledige eindejaarsprogrammering is te vinden op de website van de
RANO www.rano-dordrecht.nl onder ‘Programmering’ en in de folder die
eind van deze week op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht wordt
verspreid.
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Nieuws uit Purmerend
We heten tegenwoordig Waterland Radio en hebben de naam
Purmerender Radio Omroep grotendeels overboord gezet. Er is ook een
fraai logo dat door een oud-lid is ontworpen. Onze nieuwe website is:
www.waterlandradio.nl
De uitzendingen met vrijwilligers van onze omroep zijn uitgebreid.
Herhalingen worden regelmatig toegepast.
Veel in het Waterlandziekenhuis is te beluisteren en is op televisie te zien
via kanaal 32. Buiten het hospitaal zijn wij via de site thuis en wereldwijd
te ontvangen. De atmosfeer onder de serie radiomakers is nog veel
positiever geworden. Ons bestuur werkt ook keihard en gaat daarbij een
enkele keer misschien wel wat ver.
Frans programma
Er wordt in elk geval nog veel verbeterd en beslist ten behoeve van een
professioneler aanpak van het geheel. Tot de interessante feiten behoort
het officieel starten van een live Frans programma. Met een ervaren
collega mag ik dat doen. Het spiksplinternieuwe radioprogramma heet Joie
de France en staat gepland voor een maandagavond. Het bevat
gevarieerde Franse chansons, Franse gebruiken, een vakantie in Frankrijk,
actueel Frans nieuws, de artiest van de maand, een niet-Fransman die
Frans zingt en toeristische informatie over Frankrijk.
Vanzelfsprekend hoop ik van harte dat dit maandprogramma een
waardevolle uitbreiding is van het programma-aanbod van Waterland
Radio en veel vaste luisteraars krijgt. Een deskundige op het gebied van
de Franse taal is daarbij voortdurend aanwezig.
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Het Catzteam tijdens een vraaggesprek in de studio met Geoffrey Nijenhuis

Hockeytoernooi
Na de opening van het 20e jubileum-Walter Catz Trofeetoernooi door
burgemeester Don Bijl met hockeystick op het kunstgras in sportpark de
Munnik aan de Flevostraat in Purmerend vraag ik Geoffrey Nijenhuis, de
jongste wethouder van de Marktstad, voor het openen van de 21e
aflevering van het bekende en populaire jeugdtoernooi. Ik ga ervan uit dat
dit eveneens lukt. Vlak voor of tijdens de Nazomerfeestweek in
september.
Jubileum
In het komende jaar ben ik ruim 75 jaar vrijwilliger met passie. Dat lijkt
wat op een record en zou eigenlijk gevierd moeten worden. Die periode
bestaat uit zo'n 30 jaar radiowerk in Purmerend en Volendam. 3 Jaar
televisie maken aldaar. 7 Jaar commissielid zijn van de hockeybond en lid
plus bestuurslid van tennisvereniging Elckerlyc in Purmerend. Bovendien
60 jaar betrokken bij de opbouw van twee clubs, inclusief radioverslagen
daarvan. De namen zijn THC Hurley, een mammoethockeyvereniging in
het Amsterdamse Bos met 2400 leden en MHC Purmerend, een
middelgrote hockeyclub met 600 leden.
In aansluiting op meer dan 3.000 radiovraaggesprekken die ik tot nu toe
mocht hebben, verwacht ik in 2014 verdere interviews te realiseren. Dat
gebeurt onder het motto dat vrijwel iedereen voor de microfoon een
verhaal heeft dat de moeite waard is.
Programma’s
Extra leuke radiouitzendingen van de 53-jarige Radio Waterland-omroep

11

zijn bijvoorbeeld ook: Here are the British, Country & Western, Breek in
de weekshow, Visser ende Groot, Purra, Radio Freaks, Wekkerradio, Het
Hitarchief, De Vrije Avond, Licht Klassiek, Tipparade, Muziek als Medicijn,
PPgbdoms en Waterlandse PRO. De laatstgenoemde uitzending tijdens
werktijd in de ochtend had liefst 37 luisterende buitenstaanders. Het
sprankelende radiostation valt op door originaliteit en kwaliteit.
Ook een aantal nieuwere en nieuwe medewerkers plus medewerksters
springt eruit door hun overweldigende inzet en grandioze
aanpassingsvermogen. De nieuwe formats/programma-indelingen spelen
daarbij een eigen rol.. Binnenkort gaan we weer met de gezamenlijke
radioploeg gezellig een hapje eten.
Hier laat ik het bij. Dan kunnen anderen desgewenst ook wat op
radiogebied vertellen.
Met hartelijke groet,
Walter Catz, Purmerend.

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
Hans Geerlings Albert Schweitzerstraat 35 6836 LA Arnhem Tel. 0263274105 hans@vhn.nl (2e secretaris)
Henk van der Veen Zuiderdiep 103 7876 AE Valthermond Tel. 0599663025 Henk.vanderVeen@vhn.nl (2e penningmeester)
Ewald van Warmerdam Breugelstraat 19 5151 WD Drunen Tel. 0416336337 ewald.vanwarmerdam@vhn.nl (2e voorzitter)

12

Het voltallige VHN-bestuur, v.l.n.r.: Ewald van Warmerdam, Wim Brik, Jan Boedeltje, Ton
van der Laak, Walter van Gennip, Hans Geerlings en Henk van der Veen.

Informatie over werkgroepen, regio´s en lidomroepen: zie de
papieren ALV-uitgave.

Tenslotte…
Tot zover deze speciale editie van Van Huis Uit. We hopen zo snel
mogelijk na de jaarwisseling terug te zijn op de gebruikelijke manier.
Omdat het op dit moment (23 december) nog niet duidelijk wanneer de
website weer (vrij) normaal in de lucht is, kunnen we nog geen datum
geven waarop we graag kopij willen ontvangen.
Namens de redactie en de webmasters Hans en Wim wens ik iedereen
fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2014 toe!
H@rry Pater
Hoofdredacteur Van Huis Uit, 23.12.2013.
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