Radio Omroep Sijsele PROGRAMMATIE 2019
Radio Omroep Sijsele bestond in 2019 10 jaar en brachtt naar aanleiding hiervan voor het
eerst in zijn bestaan 10 dagen boeiende radio! ROS starte op vrijdag 13 september 2019 tot en
met zondag 22 september 2019. Te beluisteren in de ruime regio van Sijsele op 92.1 FM of
wereldwijd via de stream op de website. ROS met muziek voor alle leeftijden.
Hier vind je een compleet overzicht van alle radioprogramma’s.

vrijdag 13 september 2019
NON STOP MUZIEK
00U00 – Vanaf nu kan je via de radio op 92.1 FM in Sijsele en omstreken en via de stream op
19U00 onze website al genieten van non stop muziek.
HET EERSTE UUR MET HENK HOEKSTRA
Henk Hoekstra bijt dit jaar de spits af met het radioprogramma ‘Het eerste uur’ op
19U00 –
Radio Omroep Sijsele. Hij begeleidt ons naar de ROS LIVE openingsshow vanuit
20U00
autobedrijf Teirlinck in Sijsele die om 20U00 van start gaat.
ROS LIVE VANUIT AUTOBEDRIJF TEIRLINCK
Officiële start met met ROS live radioshow vanuit Autobedrijf Teirlinck in Sijsele
(Oedelemse Steenweg 50A). Het wordt een feestelijke openingsshow met
sporthuldiging. Sportverenigingen en sportpersoonlijkheden uit groot-Damme met
20U00 –
bijzondere prestaties worden gehuldigd. Er wordt live muziek verzorgd door de
23U00
coverband Sweet Spot. Na de radioshow wordt het 10-jarig bestaan van Radio
Omroep Sijsele gevierd op de betere partybeats van DJ Harm. De toegang om de
openingsshow helemaal live bij te wonen is volledig gratis.
23U00 –
NON STOP MUZIEK
00U00

zaterdag 14 september 2019
00U00 – 08U00
08U00 – 10U00
10U00 – 12U00
12U00 – 14U00
14U00 – 16U00
16U00 – 18U00
18U00 – 20U00
20U00 – 22U00
20U00 – 00U00
Contact:
050 35 60 01
info@radiosijsele.be

NON STOP MUZIEK
DANNY BOY
JOHN WESTLAND
AD DEVRIES EN HENK HOEKSTRA
HENK DE WIT
RUDY VAN HILVERSUM
FONS VAN DE BERG
FRANK VERHOEVEN
NON STOP MUZIEK

zondag 15 september 2019
00U00
–
NON STOP MUZIEK
09U00
ROS LIVE ONTBIJTSHOW
Live ochtendshow gepresenteerd door Sabine en Roland met ontbijt in de
gemeentelijke turnzaal in Sijsele vanaf 8u30. In de ochtendshow blikken we vooruit
09U00 op wat er allemaal te wachten staat tijdens de radioprogramma’s de komende week.
–
Er wordt ook muziek verzorgd door de muzikale gast Kylan, bekend van de
11U00 deelname aan The Voice Kids, en Meermens, het alter ego van Bram Verstappen. Op
het ontbijt krijg je 2 boterkoeken en 2 pistolets en een ruim aanbod beleg naar keuze
en dranken. Deelname aan het ontbijt kost 13 euro voor volwassenen en 7 euro voor
kinderen. Inschrijven kan via email naar info@volleyteamdamme.be (voor 12
september 2019).
11U00
–
NON STOP MUZIEK
00U00

maandag 16 september 2019
00U00 –
08U00
08U00 –
10U00
10U00 –
12U00
12U00 –
13U00
13U00 –
14U00
14U00 –
16U00
16U00 –
18U00
18U00 –
20U00

NON STOP MUZIEK
FRANK VERHOEVEN
HITLADDER MET PETER DEVLIEGHE
Een programma boordevol leuke weetjes en muziek uit alle tijden.
HENK HOEKSTRA
AD DE VRIES
RUDI VAN HILVERSUM
NON STOP MUZIEK
FONS VAN DE BERG

RADIOCAFÉ OVER CULTUUR
Deze avond staat in het teken van cultuur. In Damme en omgeving zijn er heel wat
20U00 – culturele evenementen en is er heel wat talent verscholen. Roland en Sofie nodigen
23U00 gasten uit de culturele sector uit voor een aangename babbel. Iedereen kan de live
uitzending gratis komen bijwonen in het radiocafé vlakbij de radiostudio in de
gemeentelijke turnzaal.
23U00 –
NON STOP MUZIEK
00U00

dinsdag 17 september 2019
00U00 –
08U00
08U00 –
10U00
10U00 –
12U00
12U00 –
13U00
13U00 –
14U00

NON STOP MUZIEK
FRANK VERHOEVEN
HITLADDER MET PETER DEVLIEGHE
Een programma boordevol leuke weetjes en muziek uit alle tijden.
HENK HOEKSTRA
NON STOP MUZIEK

ROS LIVE VANOP DE WEKELIJKSE MARKT
De wekelijkse markt op het kerkplein in Sijsele bestaat 1 jaar. Radio Omroep Sijsele
naar de markt voor een live uitzending. We polsen met marktkramers en bezoekers
14U00 –
naar hun mening over dit initiatief en geven leuke prijzen weg met het ‘Rad van
17U00
Fortuin’. Charmezanger Sammy uit Sijsele brengt live muziek met opzwepende
nummertjes. Kom dus zeker een bezoekje brengen aan de wekelijkse markt op
dinsdag 17 september!
17U00 –
NON STOP MUZIEK
20U00
RADIOCAFÉ OVER BIJEN EN MILIEU
Stad Damme wil als onthaaste stad met allerlei initiatieven de bijenpopulatie
stimuleren en is hiervoor verkozen tot bijenvriendelijke gemeente. Er werd een
20U00 – bijvriendelijke tuin aangelegd aan de stedelijke bibliotheek in Sijsele. De bijentuin
23U00 werd in mei 2019 feestelijk geopend met het openingsfeest Biebabeloela. Dit ging
gepaard met workshops en rondleidingen, een productenmarkt, speelplezier en
muzikale omkadering. Alles hieromtrent en meer over ons kostbare milieu kom je te
weten tijdens deze uitzending vanuit het radiocafé
23U00 –
NON STOP MUZIEK
00U00

woensdag 18 september 2019
00U00 –
NON STOP MUZIEK
08U00
08U00 –
FRANK VERHOEVEN
10U00
10U00 – HITLADDER MET PETER DEVLIEGHE
12U00 Een programma boordevol leuke weetjes en muziek uit alle tijden.
12U00 –
HENK HOEKSTRA
13U00
13U00 –
AD DEVRIES
14U00
14U00 –
RUDY VAN HILVERSUM
16U00

16U00 –
NON STOP MUZIEK
18U00
18U00 –
AVONDSHOW MET ROLAND
20U00
ROS LADIES NIGHT MET SABINE
Voor het eerst in zijn bestaan heeft Radio Omroep Sijsele een presentatrice, en wat
voor één! Dit is zeker een reden om de radiozender voor één avond te laten kapen
20U00 – door meisjes en vrouwen. Vrouwenverenigingen uit groot-Damme staan in de
23U00 spotlights van deze gloednieuwe live radioshow vanuit het radiocafé. Sabine brengt
vrouwen (en meisjes) samen en zoekt uit hoe ze zich organiseren. Iedereen kan de
live uitzending gratis komen bijwonen in het radiocafé vlakbij de radiostudio in de
gemeentelijke turnzaal.
23U00 –
NON STOP MUZIEK
00U00

donderdag 19 september 2019
00U00 –
08U00
08U00 –
10U00
10U00 –
12U00
12U00 –
13U00
13U00 –
14U00

NON STOP MUZIEK
FRANK VERHOEVEN
HITLADDER MET PETER DEVLIEGHE
Een programma boordevol leuke weetjes en muziek uit alle tijden.
HENK HOEKSTRA
NON STOP MUZIEK

ROS LIVE VANUIT ORANJE VZW
Oranje vzw in Sijsele is een prachtig initiatief dat ervoor zorgt dat iedereen op z’n
eigen manier kan participeren aan de maatschappij en iets kan betekenen in de
samenleving. Zij zorgen voor de vorming, ondersteuning en begeleiding van
14U00 –
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking.
17U00
In deze radioshow nemen we een kijkje van dichtbij naar al deze boeiende initieven.
Iedereen is welkom om een kijkje te nemen naar de live uitzending. Oranje vzw is
gelegen in de Brouwerijstraat 7 in Sijsele. Er is voldoende parkeergelegenheid op de
parking vlakbij.
17U00 –
NON STOP MUZIEK
20U00
RADIOCAFÉ OVER GESCHIEDENIS VAN DE RADIO
De radio is een oud medium, maar blijft tegelijk een heel erg boeiend medium
waarnaar we allemaal blijven luisteren. Thuis, in de auto, op het werk,… Naar
20U00 –
aanleiding van ons 10-jarig bestaan blikken we terug op de geschiedenis van de
23U00
radio en onze eigen radiozender met een aantal radio-iconen. Iedereen kan de live
uitzending gratis komen bijwonen in het radiocafé vlakbij de radiostudio in de
gemeentelijke turnzaal.
23U00 –
NON STOP MUZIEK
00U00

vrijdag 20 september 2019
00U00 –
NON STOP MUZIEK
08U00
08U00 – OCHTENDSHOW MET HENK HOEKSTRA EN AD DEVRIES
10U00
10U00 –
ERIC RUIS
12U00
12U00 –
AD DEVRIES
14U00
14U00 –
SABINE EN ROLAND
16U00
16U00 –
AD DE VRIES
18U00
18U00 –
MARNIX
20U00
HENK HOEKSTRA
De handelsbeurs in de gemeentelijke turnzaal wordt vanavond officieel geopend.
20U00 – Genodigden en bezoekers passeren voorbij de radiostudio.
22U00 Henk Hoekstra brengt verslag uit van de opening en zorgt uiteraard ook voor
passende muziek.
Ook verzoekjesnummertjes zijn welkom!
22U00 – NON STOP MUZIEK
00U00

zaterdag 21 september 2019
00U00 – 08U00
08U00 – 10U00
10U00 – 12U00
12U00 – 14U00
14U00 – 16U00
16U00 – 18U00
18U00 – 20U00
20U00 – 22U00
22U00 – 00U00
Contact:
050 35 60 01
info@radiosijsele.be

NON STOP MUZIEK
DANNY BOY
JOHN WESTLAND
HENK HOEKSTRA
PETER DE VLIEGHE
FRANK VALCKE
AD DEVRIES
HENK HOEKSTRA
NON STOP MUZIEK

zondag 22 september 2019
00U00 –
NON STOP MUZIEK
07U00
07U00 –
DANNY BOY
09U00
09U00 –
JOHN WESTLAND
11U00
APEROSHOW MET HARM EN DIETER
Een vaste waarde tijdens 10 jaar Radio Omroep Sijsele is de aperoshow met Harm
en Dieter. Deze show mocht dus ook dit jaar niet ontbreken! Ze brengen de sfeer
11U00 – erin met gedurfde muziek en brengen die weetjes van de lokale bevolking die je via
13U00 geen enkel mediakanaal ooit zult vernemen. En dat alles is overgoten met een portie
al even gedurfde humor. Stem zeker af op de aperoshow om te ontdekken wat ze dit
jaar in petto hebben of kom langs naar het radiocafé vlakbij de gemeentelijke
turnzaal om hen live aan het werk te zien!
SPREUKEN EN ZEGSWIJZEN MET PETER DE VLIEGHE
Ken jij ze nog? Oude Vlaamse en Nederlandse spreuken en zegswijzen. Wij halen er
13U00 –
een aantal uit de kast en zoeken een bijhorende plaat. Maar ook jij kan meezoeken
15U00
met presentator Peter. Bel ons met jouw verzoeknummer dat je kan koppelen aan
een spreuk of zegswijze.
ROS TOP 10 HITPARADE
De afgelopen week kon iedereen stemmen voor de ultieme ROS top 10. Dit jaar
15U00 – gaan we voor de derde keer op rij op zoek naar de 10 meest geliefde nummers van
17U00 onze luisteraars. In deze uitzending onthullen Roland en Sabine de uitslag waarbij je
alle 10 verkozen nummers integraal zal kunnen beluisteren. Er worden ook prijzen
uitgereikt aan iedereen die gestemd heeft.
17U00 –
ERIC RUIS
19U00
EINDSHOW MET ROLAND EN HENK HOEKSTRA
19U00 – De afgelopen 10 dagen maakten we boeiende radio waarin er heel wat te beleven
20U00 was. Roland en Henk Hoekstra blikken terug op een aantal hoogtepunten en halen
(ongetwijfeld met spijt in het hart) Radio Omroep Sijsele om 20u uit de ether.
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