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bovenstaande bronsculpturen & PhotoVisuals John de Gelder

Welkom bij Friends of Art, de galerie van kunstenaar John de Gelder. Naast de omvangrijke collectie van Johns fotografie en bronzen sculpturen is 
de galerie verrijkt met een groot aanbod aan kunstwerken in uiteenlopende stijlen, ingebracht door collegakunstenaars.                            

´De rijkdom aan kunst in verschillende genres, dat is wat een galerie interessant maakt. Daarnaast, kunstenaars inspireren elkaar om nieuwe 
uitdagingen met zichzelf aan te gaan. Als initiator van Friends of Art ben ik trots op de kwaliteit en de originaliteit van de kunst die wij samen bieden. 

Bij Friends of Art weten wij: belangstelling voor kunst maakt vrienden en brengt vrienden.’ 
– John

Graanbuurt Giessenburg - pand Kolenbeurs - Doetseweg 34

www.fr iendsofart .n l

G A L E R I E   &  A T E L I E R
fotografie     artwork         schilderijen     brons & keramiek  
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Gewoon perfect geregeld.

Er ligt veel moois in het verschiet

Vind uw droomvakantie op dejongintra.nl
Bel 0180 - 457 803
of ga naar uw ANVR-reisbureau

werken met passie

Met Klokradio willen we onze regio en haar inwoners verbinden en boeien. De eigen identiteit van elke kern komt 
in	onze	programma’s	aan	bod,	met	hulp	van	de	inwoners	zelf.	De	Mediawet	schrijft	voor	dat	hierin	het	accent	ligt	op	
informatie,	cultuur	en	educatie.	Dat	komt	goed	uit,	want	dat	is	precies	wat	wij	graag	doen!

De kracht van Klokradio
Als enthousiaste radiomakers zijn we live aanwezig bij evenementen, doen verslag van sportwedstrijden, houden 
politieke	debatten,	belichten	verenigingen	en	bijzondere	personen,	geven	informatie	over	activiteiten	en	ga	zo	maar	
door.	En	natuurlijk	met	veel	muziek,	afgestemd	op	de	verschillende	doelgroepen	per	dag.
We werken graag samen met lokale verenigingen, sportclubs, kerken en instellingen. In onze programma’s kunnen 
we	aandacht	besteden	aan	lokaal	nieuws.	Via	een	mededeling,	een	oproep,	een	interview	of	zelfs	een	uitzending	ter	
plaatse.	Iets	delen	met	ons?	Mail	gerust	naar	redactie@klokradio.nl.	Wie	weet	spreken	we	elkaar!

Marjo de Waard, hoofdredacteur Klokradio

Altijd in de buurt, altijd bij de tijd

Je eigen omroep 
  in de Alblasserwaard

Lokale omroep heeft meerwaarde
Het is belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt. De eigen omroep speelt daarbij een grote 
rol.	Niet	iedereen	kan	zomaar	gebruik	maken	van	etherfrequenties,	dat	is	wettelijk	geregeld	via	de	gemeenteraad.	
Klokradio	heeft	de	omroepstatus	van	‘lokale	publieke	media-instelling’	voor	de	gemeenten	Alblasserdam	en	
Molenlanden.	In	dit	zeer	grote	gebied	willen	wij	een	verbindende	factor	zijn.
Misschien	is	radio	maken	iets	voor	jou?	Achter	de	microfoon,	achter	het	mengpaneel	of	in	een	ondersteunende	functie?	
We	kunnen	alle	hulp	goed	gebruiken!

mr. Arie Slob, voorzitter Stichting Klokradio

WERKEN MET PASSIE
Jacob Catsstraat 2
3362 XE Sliedrecht

0184 - 416 746
info@werkenmetpassie.nl  
www.werkenmetpassie.nl

WIJ ZOEKEN
GEEN PERSONEEL
Maar mensen die passie 
voor hun vak hebben

                    

Welkom bij Klokradio, de radio-omroep voor Alblasserdam en Molenlanden. In gebouw 
De Klok in Kinderdijk richtte een groep enthousiastelingen een studio in en zond op      

15	december	1990	het	eerste	programma	uit.	Wat	bleek	er	grote	behoefte	aan	die	vorm	
van	betrokkenheid	bij	de	directe	leefomgeving!	Nu,	dertig	jaar	later,	maken	maar	liefst	

180	vrijwilligers	dagelijks	radio	voor	en	mét	de	inwoners.

KLOKRADIO  M A G A Z I N E
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Iedere dag een ander geluid
Afgestemd	op	de	interesses	van	onze	luisteraars	zijn	de	
woensdag en zondag gericht op de protestants-christelijke 
identiteit in de Alblasserwaard, de zaterdagmiddag staat 
in het teken van sport. De jongeren gaan lekker los op 
vrijdagavond.	Informatieve	programma’s	vol	actualiteiten	
zijn te beluisteren op zaterdagochtend en op maandag. 
De regio’s Giessenlanden en Liesveld zullen steeds meer 
aandacht krijgen met eigen programma’s op dinsdag en 
donderdag. 

Klokradio groeit!
Na	de	start	in	1990	in	De	Klok	verhuisde	de	omroep	naar	
de huidige studio in Nieuw-Lekkerland. Waren we jarenlang 
de	lokale	omroep	langs	de	Lek,	in	2006	kwam	de	gemeente	
Alblasserdam	erbij.	Door	de	fusie	in	2013	van	Graafstroom,	
Liesveld en Nieuw-Lekkerland tot Molenwaard werden de 
afstanden	te	groot	en	de	kennis	van	onze	vrijwilligers	over	de	
activiteiten in de andere dorpen te klein. Klokradio ging op 
zoek naar een tweede studio. 

Over de omroep

   WWW.TEGELHANDELBOER.NL    INFO@TEGELHANDELBOER.NL

Vestigingen in: Nieuw-Lekkerland – Raamsdonksveer – Ridderkerk 
Capelle a/d IJssel – Standdaarbuiten

De basis 
voor elke tuin!

Kom inspiratie opdoen in 
onze uitgebreide showtuinen.

tuintegels – sierbestrating – GeoCeramica – tuinhout – overkappingen 
 tuinverlichting – zand & tuinaarde – graszoden - kunstgras

Attractieve programmering en PBO
Door de veelzijdigheid van de programma’s ben je altijd op de hoogte van wat er 
zich	afspeelt	in	de	Alblasserwaard.	Naast	het	bestuur	en	de	redactie	hebben	wij	het	

programmabeleid bepalende orgaan (PBO). Leden hiervan komen uit allerlei segmenten 
van de samenleving, waaronder onderwijs, bedrijven, sport, kerken en cultuur.

Drie lokale studio’s
Zo dicht mogelijk bij de luisteraars zijn, met programma-
makers die weten wat er speelt, dat is ons doel. In 
2017	openden	we	een	extra	studio	in	het	voormalige	
gemeentehuis	te	Groot-Ammers.	De	fusie	in	2019	met	
Giessenlanden tot Molenlanden luidde een nieuwe wens in: 
een derde studio in de Dorpskamer te Giessenburg. 

Vrijwilligers, van harte welkom!
Met deze groei zal het duidelijk zijn: onze teams kunnen 
versterking gebruiken. Wil je bijdragen aan een boeiende 
inhoud	op	Klokradio	als	presentator	of	radiotechnicus,				
meld je dan via bestuur@klokradio.nl. 

KLOKRADIO  M A G A Z I N E

FM FREQUENTIES
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Wekkerradio – op zaterdagochtend – is 
zo’n actualiteitenprogramma vol lokaal nieuws. 
Verrassend	en	afwisselend,	met	veel	gezellige	
muziek. Een enthousiast redactieteam verzamelt 
en	presenteert	de	informatie,	soms	zelfs	met	een	
live-verslag ter plaatse. Aan de drie uren van dit 
programma komen we vaak nog tekort.

Nieuws Info op	woensdag	geeft	ook	
lokaal nieuws, naast algemene kerkelijke 
wetenswaardigheden. 
Vanuit Groot-Ammers wordt Studio Noord-Oost 
uitgezonden,	boordevol	informatie	gericht	op	
dit deel van Molenlanden. Tijdens Spelen met 
Vuur wordt licht beschouwend stilgestaan bij 
de actualiteit. En Aperitief is een cocktail van 
gezellige muziek en nieuws op het gebied van 
voeding,	cultuur,	amusement	of	natuur.

Geef ons nieuws!
Hoe leuk is het om in een van onze programma’s 
aandacht te besteden aan uw/jouw/jullie activiteiten. 
Zelf	erover	vertellen	in	de	studio?	Een	telefonisch	
interview door onze presentator tijdens de 
uitzending?	Er	is	veel	mogelijk,	zelfs	een	live-
uitzending via onze mobiele studio op locatie.                                                                                             
Deel je nieuws met ons via redactie@klokradio.nl

NOS-Journaal
Op het hele uur wordt op Klokradio het landelijke 
NOS-journaal uitgezonden, met daarna de ANWB 
verkeersinformatie.	Door	af	te	stemmen	op	
Klokradio mis je dus niets van het actuele nieuws.

        Informatief
Puur lokaal

Klokradio	verbindt	en	ontspant.	Met	veel	plezier	informeren	wij	de	inwoners	van	
Alblasserdam en Molenlanden over lokaal nieuws, evenementen en activiteiten van 

verenigingen. Hierbij laten wij zoveel mogelijk groepen als gast in onze programma’s aan 
het	woord,	die	in	de	Alblasserwaard	actief	zijn.	Door	te	luisteren	naar	elkaar	willen	wij	een	

verbindende	factor	zijn	tussen	alle	kernen	in	de	beide	gemeenten,	
elk met hun eigen karakter.

KLOKRADIO  M A G A Z I N E
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Wekkerradio       
Nieuws Info

Studio Noord-Oost
Spelen met Vuur

Aperitief 
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 Achtergronden
       

Eén op één met... noem ze maar. Molenaar, notaris, schaapherder, arts, diëtiste, kunstenaar, tal van beroepen 
kwamen voorbij, net als vertegenwoordigers van bijzondere verenigingen en organisaties zoals Dierenambulance, 
Waterschap, Avonturenboerderij, Historische Vereniging, Kledingbank, Fokveedag, Woningbouwvereniging, Dorpsraad 
en	Den	Hâneker.	In	dit	programma	op	de	maandagavond,	waarin	de	gast	centraal	staat,	krijgt	de	luisteraar	informatie	
over	de	mens	en	zijn	of	haar	werk,	maar	ook	de	muziek	waar	de	gast	door	wordt	geraakt.	Al	veel	bekende	gasten	
hebben de weg naar de studio gevonden, zoals oud-Lekkerlander Marcel van der Steen, correspondent in het Midden-
Oosten,	en	tussen	zijn	drukke	werkzaamheden	door	dr.	Diederik	Gommers,	hoofd	IC-afdeling	Erasmus	MC.	Boeiende	
verhalen over bijzondere beroepen.

In gesprek met... is een soortgelijk programma, na de Meditatie op woensdagavond. Hier hebben de gasten veelal 
een	link	met	het	christelijke	geloof	dat	op	een	of	andere	wijze	in	hun	activiteiten	naar	voren	komt.

Volop lokale politiek
Een	lokale	omroep	kan	zichzelf	niet	serieus	nemen	zonder	aandacht	te	besteden	aan	de	gemeentelijke	politiek,	toch?	
Klokradio doet verslag van beslissingen door gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders die de 
inwoners van de twee gemeenten raken.
Vooral in het maandagavondprogramma De Wandelgang staat de lokale politiek centraal, met wisselende thema’s. 
Burgemeesters vertellen over actuele zaken in hun gemeente, raadsleden gaan met elkaar in debat over bijvoorbeeld 
woningbouw,	jeugdhulp,	armoedebestrijding	of	het	verenigingsbeleid.	

Bijzonder zijn de lijsttrekkersdebatten die Klokradio rond de gemeenteraadsverkiezingen organiseert, in samenwerking 
met andere media. In Landvast (Alblasserdam) en in De Til (Molenlanden) volgde een groot publiek de debatten in de 
zaal,	op	de	radio	en	via	video	livestream.	Juist	hier	wordt	het	belang	van	een	eigen	lokale	omroep	extra	voelbaar.	

advertentie	Tiara	Lifestyle

Graanbuurt  | gebouw de Kolenbeurs |  Doetseweg 34  |  Giessenburg  |  06-36559477

www.tiaralifestyle.nl

woondecora t ie s  |  k l e i nmeube len  |  s fee r l i ch t  &  l ampen  |  t a s sen

Cadeau
boe t i ek

HUIS & tuin
trends, design, 

brocante, mix&match 
historische bouwmaterialen

Welkom in Giessenburg

Horeca+terras
proeverijen, delicatessen 

bakkerij 

Doetseweg 34-51

urenlang gemoedelijk winkelen in een van de leukste buurtjes van Nederland

 

Mode & Beauty 
 

Ateliers
Werkplaatsen

 

www.graanbuurt.nl

Radio raakt de luisteraar
Daarom is het mooi om diepgang, kwaliteit en aandacht te bieden in een persoonlijk 
gesprek,	waarbij	onze	gast	vertelt	over	zijn	beroep,	vereniging	of	bijzondere	hobby.		

KLOKRADIO  M A G A Z I N E
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Eén op één met...
In gesprek met...
De Wandelgang
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        Cultuur

Gevarieerde muziek inclusief klassiek
Het	muziekaanbod	op	Klokradio	is	zeer	gevarieerd.	Pop	uit	de	jaren	‘60,	‘70	en	‘80,	Hollandse	meezingers,	psalmen,	
hedendaagse	muziek	–	allemaal	naar	gelang	de	‘dagkleuring’.	Klokradio	heeft	twee	programma’s	die	geheel	gevuld	zijn	
met strelingen voor het oor van wie klassieke muziek een warm hart toedraagt.
Muziek met een zachte G brengt de meest uiteenlopende klassieke muziekstijlen ten gehore, van licht tot zwaar. 
Klassiek Mozaïek brengt de veelal bekende populaire meesterwerken. 

Luisteren naar verhalen
Rustig luisteren naar een prachtig verhaal met een christelijke grondslag, Het Luisterboek maakt dat mogelijk.            
De mooiste boeken komen langs, zoals van Corrie ten Boom, Ria van den Ven, Jan Pit, Liesbeth Morren, Janette Oke  
en	lokale	schrijfster	Janny	den	Besten.	Iedere	week	duiken	we	dieper	het	boek	in,	tot	de	ontknoping	volgt.

Meer dan Jazz
De	vroege	zaterdagavond	wordt	steeds	door	een	ander	programma	ingevuld:	de	Time-Cyclus.	Om	de	vier	weken	is	het	
de beurt aan Not just Jazz, waarin naast jazzmuziek ook andere bijzondere muziekstijlen aan bod komen. Muziek die je 
maar	zelden	op	de	radio	hoort	en	dat	is	smullen	voor	de	liefhebbers.

Cabaret is Raarrr
In	de	Time-Cyclus	is	ook	–	al	vele	jaren	–	cabaret	te	beluisteren:	Raarrr is een twee uur durend programma vol leuke, 
ontroerende,	prikkelende	en	meeslepende	fragmenten.	Met	sketches,	liedjes	en	conferences	van	verschillende	
cabaretiers en kleinkunstenaars. Dan weer uit vervlogen tijden, dan weer hedendaags. De humor varieert van soms 
loeischerp, via volks en gemoedelijk tot de gevoelige snaar. En altijd een tikkeltje ...raarrrr.

 

‘Waar vind je nog zo’n boekwinkel waar je verbeelding wordt aangeraakt? Bij ons, in hartje Giessenburg. Wij bieden de plek waar elke 
lezer graag naartoe gaat, met een ruim aanbod aan toptienboeken, spannende thrillers, wegdroomromans, literaire werken en noem 
maar op. Zomaar kans dat je bij ons een onverwacht pareltje tegenkomt. Ook vind je in onze overzichtelijke, knusse en kleurrijke winkel 
een schat aan kinderboeken. En leesevenementen, boekpresentaties en signeersessies organiseren? We doen niets liever! 
Zoek je een geschikt cadeau? Wij adviseren je met plezier om samen het  perfecte geschenk te vinden. Natuurlijk verzorgen wij een 
aantrekkelijke verpakking, zodat het feestje begint bij het geven.’  Mieke van den Boomgaard

Vind verrassend 
veel keus in 

Giessenburg!

Een boek als 
cadeau of 
lekker voor 
jezelf? www.miek-kado.nl

Annie, 
Mieke 
en Eida

Dorpsstraat 76        Giessenburg       0184 - 651976       info@miek-kado.nl       Zes dagen in de week open! 

Volop aandacht voor cultuur
In de Mediawet staan regels voor de publieke en commerciële omroepen. Van onze 
lokale	publieke	omroep	wordt	verwacht	dat	tenminste	de	helft	van	de	zendtijd	besteed	
wordt	aan	informatie,	cultuur	en	educatie,	de	zogeheten	ICE-norm.	Voor	ons	geen	straf,	
integendeel!	Aan	deze	componenten	beleven	wij	en	onze	luisteraars	ook	zelf	veel	plezier.	

Zo komen culturele evenementen en uitvoeringen uitgebreid aan bod in bijvoorbeeld 
Wekkerradio, waarin ook wekelijks contact wordt gezocht met Cultureel Centrum 

Landvast	over	films	en	andere	activiteiten.	

KLOKRADIO  M A G A Z I N E
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Wekkerradio

Muziek met 
een zachte G

Klassiek Mozaïek
Luisterboek 

Time-Cyclus:
Not just Jazz / 

Raarrr 
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OP LOCATIE
Altijd in de buurt…
…altijd	bij	de	tijd.	Dit	spotje	geeft	helder	

onze missie aan. Onze reporters zijn er 

graag bij als er iets belangrijks gebeurt 

in het dorp. Wat is er leuker voor de 

luisteraars thuis dan een rechtstreeks 

verslag? Lopend tussen het publiek 

herken je onze radioverslaggevers 

aan	hun	microfoons	met	de	rode	

plopkappen. Een interview met de 

organisatoren	of	zomaar	een	gesprekje	

met bezoekers, van alles komt aan bod. 

En,	zoals	gesteld,	live	in	de	uitzending!

Lokale evenementen
Koningsdag, Dodenherdenking en Sinterklaas zijn 

voorbeelden van bijzondere momenten in ieder dorp. 

Het spreekt voor zich dat Klokradio daar live bij is en er 

ruim aandacht aan besteedt. Ook doen wij verslag van 

de Sint Jacobus Paardenmarkt in Alblasserdam en de 

Fokveedag in Hoornaar. Wie daar niet bij is, geniet via 

de	radio	toch	van	de	unieke	sfeer.

Klokradio Actueel
Onder	deze	naam	maken	we	live-programma’s	vanaf	bijzondere	

locaties met onze mobiele studio en een groot team, samengesteld 

uit verschillende redacties. Onze technici, presentatoren en 

verslaggevers, zichtbaar in de gemeenschap.

Het	Havenfestival	van	Alblasserdam	is	voor	allen	een	feestje,	

met de apparatuur in een grote truck midden in het zomerse 

feestgedruis.	Straatinterviews,	gesprekken	in	de	truck,	verenigingen	

en activiteiten, alles komt aan bod. 

Klokradio trekt eropuit in alle seizoenen. Zoals zomers naar de 

Zwemvierdaagse in De Dompelaar, een vrolijk kinderspektakel in 

en rond het water. Maar ook in de winterse kou. De Kaarsjesavond 

in het historische vestingstadje Nieuwpoort betovert de bezoekers. 

Tussen de kerstbomen, vuurkorven en kaarsen doet Klokradio       

live verslag.

 

Kerstnachtdienst
De laatste uitzending van het jaar van Klokradio 

Actueel	is	op	24	december	met	de	Kerstnachtdienst	

in Nieuw-Lekkerland. Honderden mensen komen 

bijeen in Sporthal De Klipper en vele honderden 

meer volgen deze bijeenkomst thuis via de radio. 

Ook	daarvoor	is	de	eigen	lokale	omroep!
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       Religie
            Hét adres voor bijbels, boeken, kaarten en 

leuke cadeauartikelen
        Ook het adres voor cd’s en dvd’s                  

              Verder kunt u bij ons terecht voor cadeau- en VVV pasjes
              Een groot deel van de opbrengst is voor goede doelen

       Kom gerust langs en overtuig u van ons breed en 
gevarieerd assortiment

      Christelijke Boekwinkel De Parel in Nieuw-Lekkerland

                  EEN PAREL VAN EEN WINKEL      
                        
                       www.boekwinkeldeparel.nl

WWW.SIMONSKLEDING.NL                                  NIEUW-LEKKERLAND  |  DIRKSLAND  |  WERKENDAM  |  ELSPEET

 AANBIEDING
van ¤69,95 

voor ¤49,95

€ 49,95
Kort vestje

€ 39,95
Jurkje

€ 59,95
Lange jurk

Leuk voor
jonge meiden!
Verkrijgbaar in 
diverse prints 
en ook in uni.
XS t/m L

Kort vestje 
perfecte combi 
met lange jurken!

tip
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Fijn om ook van grote betekenis te mogen zijn voor veel inwoners van de Alblasserwaard 
voor	wie	het	christelijke	geloof	zeer	belangrijk	is,	vinden	wij	bij	Klokradio.	De	woensdag	
en zondag hebben wij bestemd voor programma’s met een christelijke grondslag onder 

de naam Kerkklokradio. Helder en herkenbaar voor iedereen.

Muziek en geloof
De	combinatie	radio-muziek-geloof	staat	centraal	op	
de woensdag (met herhalingen op zondag). Zo zit   
Prijs de Heer	vol	lofliederen.	Evenals	’t Is bijna Tijd 
tegen middernacht, waarin ook toepasselijke 
gedichten worden voorgedragen. 
In CD van de Week staat iedere week een andere cd 
centraal, vaak van een koor uit de regio. Klare Taal 
is een gezellig jongerenprogramma met gospel en 
reli-nieuws. Nieuwe bandjes, een gouwe ouwe, een 
inspirerende	Bijbeltekst	of	een	flauwe	grap.

Verzoekplaten
‘Voor	mij	is	Muziek en Bezinning	een	van	de	fijnste	
programma’s om aan mee te werken. De hele 
woensdagochtend	gaat	de	telefoon	over	met	verzoekjes	
van luisteraars. Ons redactieteam is er erg druk mee, maar 
o,	wat	geeft	het	veel	voldoening,	wetend	dat	we	hier	
zoveel mensen een groot plezier mee doen. Het resulteert 
in	een	mooi	afwisselend	geheel	aan	psalmen,	gezangen,	
opwekkingsliederen, gospels en ga zo maar door. In het 
tweede uur volgt een inspirerende Bezinning. Ook in de 
avond kunnen luisteraars verzoekplaten aanvragen bij    
Samen in de naam van Jezus en bij Samen tot Gods eer.’ 

Corry Mouthaan, eindredacteur Kerkklokradio

27
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Muziek en Bezinning

Samen in de naam 
van Jezus

Kerkuitzending
Prijs de Heer

Meditatie

Samen tot Gods eer
CD van de Week

Klare Taal

Samenwerkende Kerken
Maar	liefst	veertien	kerken	uit	Alblasserdam	en	Molenlanden	werken	nauw	samen	om	bij	toerbeurt	de	zondag	in	te	
vullen. In Kerkuitzending	wordt	’s	morgens	een	dienst	rechtstreeks	uitgezonden	en	het	team	van	dezelfde	kerk	komt						
’s avonds naar de studio voor Samen tot Gods eer. Gedichten, verhalen, bemoedigingen en liederen wisselen elkaar 
af.	En	alle	woensdagavonden	is	er	een	Meditatie	van	21.00	–	21.15	uur.

’t Is bijna Tijd 
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Terugblik op het Sportweekend
Op	maandagavond	blikken	we	uitgebreid	terug	op	het	afgelopen	
weekend. Met alle uitslagen en standen van de sport uit de regio, 
herhaling van de interviews en het laatste sportnieuws dat we nog 
kunnen melden. Hierbij worden de sporten niet vergeten die geen 
wedstrijden hadden tijdens de uitzenduren op zaterdag, zoals 
tafeltennis	en	hockey.	

Word technieker bij Klokradio Sport!
Een radiotechnieker zit letterlijk aan de knoppen, achter het 
digitale mengpaneel en is omgeven door beeldschermen en 
geluidsapparatuur.	Een	onmisbare	functie	binnen	de	omroep.	
Vooral de live zaterdagmiddaguitzending van Klokradio Sport 
vraagt om een grote stressbestendigheid. Je schakelt voortdurend 
tussen de verschillende verslaggevers langs de velden. 
Razendsnel contact zoeken en direct handelen als er een doelpunt 
is	gevallen,	dat	is	pas	echt	topsport!	Neem	je	de	uitdaging	aan?	
We leiden je graag op en we beloven je: waardering en 
voldoening zullen je deel zijn. Stuur je mail naar 
bestuur@klokradio.nl.
 
 

 

Voetbalwedstrijd verslaan
‘Het	live	voor	de	radio	verslaan	van	een	
voetbalwedstrijd	is	iedere	keer	weer	een	feestje.	
Eerst	naar	Nieuw-Lekkerland	om	de	reportofoonset	
op te halen, de apparatuur waarmee we verslag 
doen via een rechtstreekse verbinding met de studio. 
Dan op weg naar het voetbalveld ergens in de 
Alblasserwaard. Naar clubs waar we altijd hartelijk 
worden ontvangen. De redactie schakelt voortdurend 
tussen alle verslaggevers die bij de verschillende 
sportwedstrijden aanwezig zijn, om te vertellen wat er 
op het veld gebeurt. Soms worden we onderbroken 
omdat er ergens anders een doelpunt valt. Maar 
hoe leuk is het als juist tijdens jóuw verslag er een 
spannend	wedstrijdmoment	is	en	er	wordt	gescoord!
We	hopen	dat	meer	sportliefhebbers	dit	werk	willen	
doen.	We	kunnen	altijd	extra	verslaggevers	en	
presentatoren gebruiken van zoveel mogelijk sporten. 
Voel je welkom en meld je aan via 
bestuur@klokradio.’

Gerrit-Jan van der Perk, 
eindredacteur Sport

Atletiek Vereniging AAA: al 75 jaar lang dé 
atletiekvereniging van Alblasserdam en de 
Molenlanden! Met daarbij een vernieuwde 
kunststofbaan en een supergezellige club 
sportmensen! Kom eens vrijblijvend langs! 

“Atletiek Vereniging AAA is een hechte en laagdrempelige 
atletiekvereniging waarbij de leden op hun eigen niveau 
onder begeleiding van ervaren trainers de atletiek kunnen 
beoefenen. Door middel van individuele aandacht zijn we 
in staat om op een verantwoorde manier de beste pres-
tatie bij iedere sporter naar boven te halen, met behoud 
van plezier in de sport.” Wij bieden o.a. meerdere trim-
groepen, jeugdatletiek, bootcamp en sportief wandelen.  
 

 

 

 

 

 

 

E-mail: info@aaa-atletiek.nl 
Website: https://www.aaa-atletiek.nl/site/aaa/ 

 
 

Piet de Vries Tweewielers
Planetenlaan 87 - 2957 SM

Nieuw-Lekkerland 
0184-681319

www.pietdevriestweewielers.nl

WINKELVERKOOP
29, 30 EN 31 DECEMBER

www.eysbrandtekenbureau.nl 

Rt ekenbureau
b o u  w k  u  n d  i  g

E
ysbrand

 
 

 * Schetsontwerp 

 * 3D-impressies 

 * Bouwtekeningen 

 * Bouwaanvraag 

 * Inmeten bestaand 

 * Digitaliseren 

 

 Slobeend 5 
 2957 NG Nw-Lekkerland 
    TTTT (0184) 68 67 97     
                   

Op	zaterdag	15	december	1990,	de	eerste	uitzenddag	van	Klokradio,	werd	al	
direct	een	verslaggever	naar	buiten	gestuurd	voor	de	altijd	spannende	streekderby																											

vv De Zwerver – vv Nieuw-Lekkerland. Klokradio Sport was geboren en groeide in de 
dertig	jaren	uit	tot	een	professioneel	sportprogramma.	

Meeslepende	verslagen	van	voetbalwedstrijden,	maar	ook	van	volleybal,	basketbal	en	
korfbal,	je	hoort	ze	op	Klokradio	Sport,	met	tussenstanden,	uitslagen	en	de	rangschikking	

in de competitie. Iedere zaterdag opnieuw. Aan het eind van de middag volgen de 
nabeschouwingen vol interviews met trainers en spelers. Kortom, een niet te missen 

radioprogramma	voor	de	ware	sportliefhebber.

KLOKRADIO  M A G A Z I N E

       

Sport
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e-mail: info@aaa-atletiek.nl
Website: www.aaa-atletiek.nl
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        Jeugd 

Radiomaken is leuk! 
Samen	met	GiGa	Molenlanden	heeft	Klokradio	een	workshop	
‘Radiomaken’	ontwikkeld	voor	alle	scholen	in	Molenlanden.	Het	
eerste gedeelte is op school. Hoe moet je interviewen? Wat zijn 
goede vragen? Wat gebeurt er tijdens een radio-uitzending?     
Deze vragen staan centraal. 
Het tweede gedeelte is in de studio van Klokradio. De kinderen 
werkten op school aan een interview-programma en dat wordt live 
opgenomen	in	de	studio.	Microfoons	worden	getest	en	plaatjes	
gestart. Daarna begint de opname. Spanning tijdens de interviews, 
een moment van ontlading tijdens de muziek. Een ultieme 
samenwerkopdracht waarin kinderen de kans krijgen om een 
programma	op	te	nemen	in	een	echte	studio!			
Vaak wordt, in overleg met school, het programma daadwerkelijk 
uitgezonden. Dan kunnen niet alleen de kinderen het terug 
luisteren,	maar	ook	ouders	en	familieleden.

 

Vakantietips en uitstapjes
In	januari	1994	was	de	eerste	uitzending	van	

Traveltime, het vierwekelijkse reisprogramma 

van Klokradio als onderdeel van de Time-

Cyclus	op	de	zaterdagavond.	Snerttocht	in	de	

Biesbosch, wintersport in Inzell, skihuttentocht 

in de Dolomieten, zomaar enkele 

onderwerpen die nog altijd actueel zijn. 

Het	Travel-team	neemt	je	mee	naar	exotische	

oorden, maar ook leuke uitjes in eigen 

land worden niet vergeten. Boordevol tips 

en wetenswaardigheden en vaak met een 

gast die vertelt over de eigen bijzondere 

vakantie. Het is een gezellig programma, met 

verrassende muziek uit al die landen.

Bijzonder is dat het Traveltime-team nog 

steeds	uit	dezelfde	drie	presentatoren	bestaat.	

Toen jonge dertigers en nu… laten we 

voorzichtig zeggen: iets ouder.

De corporatie voor betaalbaar wonen in: 
Nieuwpoort, Langerak, Groot-Ammers,  
Streefkerk, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

(Tijdens de coronacrisis alleen op afspraak)

U kunt bij ons terecht voor leuke cadeaus voor 
diverse gelegenheden of heerlijke chocolade voor 
uzelf natuurlijk. Bent u op zoek naar iets speciaals 

of persoonlijks? Wij leveren ook maatwerk!                       
Op woensdag, vrijdag en zaterdag geven wij ook 

workshops en kinderfeestjes. Daarnaast bieden wij 
diverse arrangementen aan. Op onze website kunt u hier 

meer informatie over vinden.  
Van harte welkom in onze winkel

www.olalachocola.nl
Voorstraat 182    3311 ES Dordrecht  Tel: 078-6454314

Elektrische installaties onderhoud
Duurzame oplossingen
Veilige werkomgeving
Automatisering
Paneelbouw
Keuring en inspectie

www.etbdenoord.nl

BEL ONS 078-6916066
Neem een kijkje op www.hoogeveenfietsen.nl

Het adres voor...
Nieuwe fietsen
Gebruikte fietsen
Onderhoud & reparatie
met haal- & brengservice

Wij zijn dealer van o.a.
Cortina - Sparta - Multicycle - 
Loekie - Rih - Batavus

Lekdijk 259
Nieuw-Lekkerland 
     0184 681438

Voor de jongste luisteraars
De Kinderkaravaan – op christelijke grondslag – 
is een van onze langstlopende programma’s. Het 
biedt	een	verrassende	mix	van	verhalen,	liedjes,	

doe-tips en wetenswaardigheden.

KLOKRADIO  M A G A Z I N E
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Reizen

Het	eerste	halfuur	is	speciaal	voor	het	jongere	kind,	het	tweede	
halfuur	voor	het	oudere	kind.	De	vrolijke	manier	van	presenteren	
en de gezellige liedjes zorgen al snel voor een glimlach op de 
gezichtjes. 
Grote kans dat er vroeger als kind geluisterd werd en nu als ouder. 
In de loop van de jaren is het programma met de tijd meegegaan. 
Een concept dat al een generatie lang stand houdt, best bijzonder 
in	radioland!
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Ontspannen het weekend in
Het	is	vrijdag	18.00	uur.	Tijd	om	eens	goed	te	gaan	genieten	
van het weekend, met vier uur lang de lekkerste muziek.                     
De VrijdagAvond wordt gepresenteerd door jongeren die eerst 
een stukje cabaret laten horen om het weekend lachend in te 
luiden. In dit vrolijke programma zitten vaste items, zoals de 
Verzoekhoek	voor	de	onwijs	lekkere	plaat	in	je	hoofd	die	iedereen	
moet	horen.	Verder	wordt	een	artiest	gekozen	van	wie	zijn	of	haar	
album eens goed in het zonnetje wordt gezet. En natuurlijk wil 
iedereen weten wat de beste muziek van dat moment is. Daarvoor 
is	de	Weekend	Top	1:	de	meest	gedownloade	plaat	van	de	
afgelopen	week.

Muziek staat centraal
Klokradio	heeft	allerlei	programma’s	waarin	muziek	centraal	
staat. Bij Baden in Muziek zak je lekker onderuit in pretentieloze 
nummers	uit	een	ver	of	recent	verleden.	Onderdeel	van	de	Time-
Cyclus	is	Caleidoscoop	waarin	om	de	vier	weken	één	thema	
centraal staat. Als luisteraar kun je meebepalen welke nummers 
worden gedraaid. Gedurende het jaar komen er vaak nieuwe 
(tijdelijke) programma’s. Zo ontstond tijdens de corona-lockdown 
Festival Huisarrest, met bands en dj’s waarvoor je anders naar 
optredens	en	festivals	zou	gaan.

Non-stop muziek
Zelfs	met	180	radiomakers	lukt	het	Klokradio	niet	om	alle	uren	
te vullen met live-programma’s. Daarom worden programma’s 
herhaald die eerder in de week zijn uitgezonden. Ook zetten we 
de computer aan het werk om automatisch muzieknummers te 
kiezen	uit	ons	grote	bestand,	rekening	houdend	met	de	sfeer	van	
de programma’s op die dag en dat tijdstip. Ook ’s nachts, want           
er	is	24	uur	per	etmaal	geluid	vanuit	uw	eigen	lokale	omroep.

 

        Ontspanning (VER)BOUWPLANNEN?

Dakkapellen Nieuwbouw

Dakopbouwen Aanbouwen

VAKMANSCHAP
Ruime ervaring

SINDS

1989
BETROUWBAAR
10 jaar garantie

ZEKERHEID
Lid van BouwGarant

VOORDELIG
Scherpe prijzen

10

€
€

www.RozendaalBouwbedrijf.nl

Gebr. Rozendaal Timmer- & Bouwbedrijf b.v.  
Lekdijk 240, 2957CK Nieuw-Lekkerland  
info@rozendaalbouwbedrijf.nl  
+31 (0)184 - 68 20 56

KLOKRADIO  M A G A Z I N E

Het Hollandse lied met Bertus Bolknak
Bertus is al jaren een begrip in de Alblasserwaard, maar ook ver 
daarbuiten.	Liefhebbers	stemmen	op	donderdagavond	bewust	
af	op	Klokradio.	Alle	registers	gaan	open	met	twee	uur	lang	
Hollandse	meezingers,	piratenhits,	smartlappen	en	feestnummers.
Bertus Bolknak presenteert op zijn unieke, humorvolle wijze. Vaak 
kan	hij	het	niet	laten,	dan	gaat	de	microfoon	open	en	zingt	Bertus	
uit volle borst mee. De luisteraar thuis deint natuurlijk lekker mee.
Verzoekplaten tijdens het programma worden aangevraagd bij 
‘Kees	de	telefonist’	via	0184	–	68	24	22.		Ook	kunnen	verzoekjes	
per e-mail worden ingediend: bertusbolknak@klokradio.nl.

ALLE 
UITZENDINGEN 

en TIJDEN 

Bertus Bolknak

Time-Cyclus: 
Caleidoscoop 27
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De VrijdagAvond
Baden in Muziek

Klokradio	geeft	veel	informatie,	maar	natuurlijk	wordt	ook	de	ontspanning	niet	vergeten.	
Muziek staat daarbij centraal, in allerlei stijlen, van rustgevend tot meeslepend. Met veel 

aandacht voor Nederlandstalig, onvergetelijke klassiekers en de laatste hits.   
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Radioreclame die aankomt!
Klokradio voelt vertrouwd en dichtbij. Bereik een groot publiek met een reclameboodschap die binnenkomt bij de 
luisteraars. De tarieven bij Klokradio zijn daarbij ook nog eens zeer scherp. Wij hebben immers geen winstoogmerk. Het 
gaat	om	een	gezonde	exploitatie.	En	gezond	is	Klokradio,	dat	bewijzen	we	al	dertig	jaar	met	duizenden	luisteraars.

Gerichte	aandacht	voor	het	lokale	bedrijfsleven	met	een	eigen	reclamespot	op	het	hele	uur,	rond	het	landelijke	NOS	
Journaal	dat	wij	uitzenden.	Dat	kan	al	voor	slechts	€	0,75	per	radiospot!
Met	een	eigen	commercial,	of	laat	Klokradio	helpen	met	het	professioneel	produceren	van	een	krachtige	
reclameboodschap.	Ter	indicatie,	een	goede	reclamespot	is	al	mogelijk	vanaf	€	300.

 

 

Zelf radio maken?
Lijkt het je leuk om bij Klokradio betrokken 
te zijn? Fijn, want we zoeken altijd nieuwe 
vrijwilligers	voor	de	vele	functies	binnen	
de	omroep.	Achter	de	microfoon,	achter	
de	knoppen	of	elders	in	de	organisatie.	
Natuurlijk wordt niemand zomaar in het diepe 
gegooid. Iedereen wordt binnen de omroep 
goed opgeleid door ervaren medewerkers bij 
bestaande programma’s.
Het is gezellig, maar zeker ook boeiend om 
op die manier samen bezig te zijn. Via de 
omroep leer je het dorp, de mensen en de 
vele activiteiten steeds beter kennen.

Veel vrijwilligers nodig
Er	is	binnen	de	omroep	behoefte	aan:

•     Presentatoren 
die de berichten verzamelen, bewerken en 
op	de	radio	vertellen.	Om	zelf	eens	een				 	
interview te doen is ook heel leuk.

•     Radiotechnici 
die het mengpaneel bedienen en via de 
knoppen het geluid in de ether brengen.  
Meestal kiezen juist zij de muziek uit die in 
het programma wordt gebruikt.

•    Sportverslaggevers 
die de wedstrijden van hun club bij Klokradio 
Sport	live	willen	verslaan.	Of	anders,	er	
achteraf	een	verslag	over	uitbrengen.

•     Verslaggevers 
die de evenementen bezoeken en daarvan 
live verslag doen.

Uit gehele Alblasserwaard
Klokradio zoekt vooral enthousiaste inwoners 
uit	voormalig	Giessenlanden,	Graafstroom	
en Liesveld om ons team te versterken. We 
hebben hun kennis van het dorp en hun 
netwerk hard nodig om invulling te geven 
aan onze taak als lokale omroep van ons 
uitgestrekte uitzendgebied Molenlanden. 
Je	beloning?	Die	zit	‘m	in	het	gezamenlijk	
radiomaken dat iedere keer opnieuw een 
feestje	is.	Stichting	Klokradio	kent	enkel	
onbezoldigde vrijwilligers, een saamhorig 
team van medewerkers dat uitkijkt naar het 
moment dat zij weer aan de beurt zijn. 
Interesse? Laat ons dit weten via       
bestuur@klokradio.nl

        Doe ook mee!!!
       Effectieve reclame

Een programma sponsoren
Bij programmasponsoring wordt 

de	bedrijfsnaam	aan	het	begin	

en einde van het uur vermeld. 

Dit brengt veel goodwill en meer 

naamsbekendheid voor een 

beperkt	bedrag:	€	250	(exclusief	

BTW)	per	jaar,	dat	is	maar	€	2,50	

per keer.

Meer weten over krachtige 

radioreclame op Klokradio?    

Onze reclamespecialisten  

vertellen je er graag alles over. 

Mail hen via    

adverteren@klokradio.nl. 

Tarieven reclamespots op Klokradio (exclusief BTW):

10	x	per	week		 	 jaarcontract	€		750	 is	circa	€	1,50	per	spot

20	x	per	week		 	 jaarcontract	€	1.000	 is	circa	€	1,00	per	spot

30	x	per	week		 	 jaarcontract	€	1.250	 is	circa	€	0,83	per	spot

40	x	per	week		 	 jaarcontract	€	1.500	 is	circa	€	0,75	per	spot

Donateurs welkom!
De lokale omroep krijgt van de gemeenten een wettelijk vastgesteld bedrag 
per huishouden. Hiervan kunnen wij niet de omroep in de lucht houden, 
vandaar dat wij bij Klokradio blij zijn met de vele adverteerders, maar zeker 
ook met de donateurs.
De	financiële	steun	van	inwoners	voor	hun	eigen	lokale	omroep	vormt	een	
belangrijke bron om de hoge kosten te bestrijden. Waardeer je de inzet 
van onze vrijwilligers en onze programma’s? Help ons dan met een jaarlijkse 
donatie.	Zie	hiervoor	het	formulier	op	onze	website	www.klokradio.nl	of	
stuur	een	mail	naar	bestuur@klokradio.nl.	Ontvang	op	voorhand	onze	dank!
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Programma
overzicht

Informatie Sport Ontspanning Kerken Jongeren 20/35Non-stop muziek

97.3
107.0

92.1

STEM AF 
OP 

KLOK
RADIO

West-Alblasserwaard

Midden-Alblasserwaard

Oost-Alblasserwaard

FM
Internet
wereldwijd 
via de live-
stream op onze 
website en 
via apps zoals 
TuneIn 

Klaroen 
Kontakt
FaceBook
Twitter
volg de 
berichten en 
bekijk de actuele 
programmering 
op onze website

Kabel
lokale 
netwerken van 
KPN, Ziggo, 
Solcon enz. 

www.klokradio.nl

Cultuur Kinderen 

Dit programma is een herhaling

Zondag Kerken

00.00	–	07.00 Non-stop muziek

07.00	–	08.00 Gospel

08.00	–	09.00 Prijs de Heer

09.00	–	11.30 Kerkuitzending

11.30	–	12.00 Kinderkaravaan muzikaal

12.00	–	13.00 CD van de week  

13.00	–	13.15 Meditatie   

13.15	–	14.00 In gesprek met ... 

14.00	–	15.00 Klare taal  

15.00	–	16.00 Gospel	mix

16.00	–	17.00 Klassiek met een zachte G

17.00	–	18.00 Luisterboek

18.00	–	19.00 Kinderkaravaan  

19.00	–	20.00 Psalmen en gezangen

20.00	–	22.00 Samen tot Gods eer

22.00	–	23.00 Klassiek Mozaïek

23.00	–	24.00 Non-stop muziek

zMaandag Informatie & Sport

00.00	–	08.00 Non-stop muziek

08.00	–	09.00 Spelen met Vuur 

09.00	–	12.00 Wekkerradio 

12.00	–	17.00 Non-stop muziek

17.00	–	18.00 Aperitief

18.00	–	19.00 Non-stop muziek 

19.00	–	20.00 Terugblik op het sportweekend  

20.00	–	21.00 Eén	op	één	met…				(interview)

21.00	–	22.00 De Wandelgang       (politiek) 

22.00	–	23.00 Klassiek met een zachte G

23.00	–	24.00 Non-stop muziek

Dinsdag Informatie Sport Ontspanning

00.00	–	09.00 Non-stop muziek

09.00	–	10.00 Terugblik op het sportweekend

10.00	–	11.00 Eén	op	één	met...	

11.00	–	12.00 De Wandelgang

12.00	–	13.00 Klassiek met een zachte G 

13.00	–	16.00 Non-stop muziek  

16.00	–	17.00 Baden in Muziek   

17.00	–	19.00 Bertus Bolknak

19.00	–	20.00 Spelen met vuur 

20.00	–	24.00 Non-stop muziek

Donderdag Informatie & Ontspanning

00.00	–	14.00 Non-stop muziek

14.00	–	15.00 Eén	op	één	met...	

15.00	–	16.00 De Wandelgang

16.00	–	18.00 Time-Cyclus			Traveltime

                       Raaarr

                       Caleidoscoop 

                       Not just Jazz  

18.00	–	19.00 Aperitief

19.00	–	20.00 Studio Noord-Oost 

20.00	–	21.00 Baden in Muziek

21.00	–	23.00 Bertus Bolknak

23.00	–	24.00 Non-stop muziek

Woensdag Kerken

00.00	–	07.00 Non-stop muziek

07.00	–	08.00 Gospel

08.00	–	09.00 Nieuws	Info

09.00	–	12.00 Muziek en bezinning

12.00	–	13.00 Prijs de Heer

13.00	–	14.00 Klassiek Mozaïek  

14.00	–	15.00 ’t Is bijna tijd   

15.00	–	16.00 Luisterboek

16.00	–	17.00 Kinderkaravaan 

17.00	–	18.00 CD van de week

18.00	–	19.00 Nieuws	Info

19.00	–	20.00 Kinderkaravaan

20.00	–	21.00 Samen in de naam van Jezus  

21.00	–	21.15 Meditatie

21.15	–	22.00 In gesprek met ...     (interview)

22.00	–	23.00 Klare taal

23.00	–	24.00	 ’t Is bijna tijd

Vrijdag Info  Ontspanning  Jongeren

00.00	–	15.00 Non-stop muziek

15.00	–	17.00 Bertus Bolknak  

17.00	–	18.00 Studio Noord-Oost

18.00	–	22.00 De VrijdagAvond

22.00	–	24.00 Non-stop muziek

Zaterdag Informatie Sport Ontspanning

00.00	–	08.00 Non-stop muziek

08.00	–	09.00 Spelen met vuur

09.00	–	12.00 Wekkerradio         (actualiteiten)

12.00	–	14.00 Non-stop muziek

14.00	–	18.00 Klokradio Sport 

18.00	–	20.00 Time-Cyclus:	Traveltime			

                      Raaarr   

                      Caleidoscoop

                      Not just Jazz

20.00	–	24.00 Non-stop muziek

snel en gemakkelijk zoeken naar je favoriete programma op kleur
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DE KUIPER CIVIEL EN WATERBOUW

DE KUIPER HEIWERKEN

DE KUIPER CULTUUR EN GROEN

De betere 
werken.
De Kuiper 
Groep

Middenweg 7 
4225 SK  Noordeloos
T 0183 820 920
E info@dekuipergroep.nl

www.dekuipergroep.nl


