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1964: Zeezenders:

De ‘MV Global Adventure’ komt voor de kust van Noordwijk aan. Deze 
omgebouwde supertanker heeft een kunstmatig platform aan boord. De 
arbeiders starten met de bouw van het 'REM'-eiland. Van daarop zullen 
radioprogramma's en televisie-uitzendingen verzorgd worden. 

1966: Zeezenders:

*Technische euvels dwarsbomen de snelle terugkeer van Radio 270. De 
‘Oceaan 7’ moest voor herstellingen naar de haven. Na de plaatsing van 
nieuwe zenderonderdelen test men op 269 m met een vermogen van 10 
kW. ‘Strangers In The Night’ van Frank Sinatra is het eerste nummer bij 
de heropening.  

*Britain Radio en Swinging Radio England, sinds 3/5/1966 in de lucht 
vanop de ‘Laissez Faire’, ontvangen klachten uit Italië. Britain Radio zou 
Het Italiaanse Roma 2 behoorlijk storen. Men besluit om de frequenties 
te wisselen. Britain Radio verhuist naar 355 m. Swinging Radio England 
komt op 227 m (middengolf). Het vermogen van Britain Radio wordt van 
50 kW tot 11 kW in de nacht gereduceerd.

1973: Zeezenders:

Radio Caroline Nederlandstalig start op 259 m (AM 1187 kHz) en brengt 
een Engelse service op 389 m (AM 773 kHz). Het format bestaat uit 'Top 
40'- hits, klassieke muziek en rocktracks. 

1984: België:

Het Antwerpse Radio Expres is, na de inbeslagname op 15/5/1984, 
terug op 101,9 MHz. 

1992: Zeezenders:

Belgische magistraten onderzoeken de rol van de hoofdredacteur bij 
‘Topics’ Luc Vandriessche nadat men een verlies van miljoenen 
Belgische frank opliep. Men ontdekt dat er voor 2,5 miljoen BEF (62.500 



euro) aan Radio Monique Internationaal op de ‘Ross Revenge’ werd 
betaald. Het gerecht straft hem. In hoger beroep wordt het verdict echter 
van 2 jaar naar 4 maanden omgezet. Jozef Govaerts ziet 3 jaar cel tot 6 
maanden verminderd. Directeur Lodewijk Berg verschijnt niet voor het 
Hof van Beroep daar hij 18 maanden voorwaardelijk aanvaardt. 
Ondanks de vernietiging van de eerdere uitspraak behoudt iedereen een 
boete van 60.000 BEF (1500 euro).

1997: Nederland:

De 'HMG' ('Holland Media Groep') ontslaat de directievoorzitter Huub 
Boermans en de medebestuurder Henri Römer. Ze werden van geknoei 
met de aandelen in 'Teleworld' beschuldigd.


