
8 - 12 september 2022
FM 94.90

Maak kennis met het team:
Ontmoetingsavond 26 aug. 2022 vanaf 20:00

‘t Ateljeetje Hoogstade  Kerkstraat 6B
met streekbieren en warme tapas!

radiospace.be

 Luister 24/24 naar de radio en win leuke prijzen
 Kom naar ‘t Ateljeetje en geniet van de kermissfeer
 Kies jouw “jaren 80-hit” uit de 4300 vinyl singles
 Stem jouw favoriete TOP 5 van de 80’s tot 26 aug.
 Een verzoek? verzoek@radiospace.be
 Bewonder het radio verleden
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donderdag 8 september
 16.00 u. start van het radioweekend: Kick Off
 20.00 u. radio-amateurs Ieper ON4IPR.be, “De vriendenronde”

vrijdag 9 september
 10.00 u. de sponsorrevue

zaterdag 10 september
 14.00 u. de vinyl TOP 30 van 11 sept 1982
 22.00 u. vuurwerk in de weide 
 22.30 u. verklede faute kietsch party

zondag 11 september
 12.00 u. de TOP 40 van de 80’s, jouw keuze - jouw muziek
 14.00 u.  jouw favoriete vinyl hit op de radio

maandag 12 september
 20.00 u. het groot verzoekprogramma
 23.59 u. radiostilte

Volledig programma: radiospace.be/programma 2022.html

                      Met speciale dank aan onze sponsors!
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