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Het is mooi te horen en te lezen dat een lo-
kale omroep ertoe doet. Cultuur wethouder 
Sjoerd Wannet beaamt dit ook (zie zijn com-
mentaar in deze krant).

De vrijwilligers (wij kennen geen betaalde 
medewerkers) van RTV Berkelstroom hebben 
twee passies: 
- zich inzetten bij radio en/of tv-programma’s
- betrokkenheid bij Zutphen en omgeving in 
de meest algemene zin

Onze omroep bestaat al decennia; ontstaan 
in 1988 als Stichting Lokale Omroep Zutphen. 
De toenmalige burgemeesters van Zutphen 
en Warnsveld kwamen met de naam Berkel-
stroom, de rivier die Warnsveld en Zutphen 
letterlijk verbindt, maar ook de figuurlijke be-
tekenis van stromen; de muziek en beelden bij 
een omroep ‘stromen’ naar de luisteraar c.q. 
kijker.

Sindsdien is er veel gebeurd.

Zelfs in Corona-tijd liet de omroep van zich 
horen èn zien! Deze programma’s zijn terug te 
zien/te luisteren op onze website: 
www.berkelstroom.nl.

Ook in het afgelopen jaar 2022 was RTV Ber-
kelstroom actief op het gebied van radio en 
video; een mooie primeur was het Sportcafé 
in de kantine van FC Zutphen op 20 juni. Een 
initiatief van het nieuwe Sport- en Accommo-
datiebedrijf Zutphen BV en coördinator buurt-
coaches.

Deze Berkelstroom-krant lees je deze decem-
bermaand waarbij ik graag van gelegenheid 
gebruik maak jou een goede Kerst en alle 
goeds voor 2023 te wensen.
Veel kijk- en luisterplezier bij RTV Berkel-
stroom.

Hartelijke groet,

Wilco P.M. de Jong, Voorzitter
w.dejong@b-fm.nl

Voorwoord voorzitterLukas de Groote  
Verslaggever, RTV Berkelstroom

 Met de 
microfoon 
op pad
Het is warm en droog buiten op het mo-
ment dat mijn handen zichzelf leggen op 
de recorder. Dit omdat voordat ik naar 
een interview ga, ik altijd even de batte-
rijen controleer. Mijn ogen schieten hier-
na over een stuk papier, waar ik gister-
avond in alle haast nog wat krabbels op 
heb gemaakt. Het is de vragenlijst die ik 
heb opgesteld. Alles gaat uiteindelijk de 
tas in. Ook de microfoon. Waarna er een 
reis helemaal naar Amsterdam wordt ge-
start. Deze om te gaan praten met een 
van de opzetters van het Beethoven Fes-
tival in Zutphen.

Van politieke vergaderingen en acties, 
tot aan vernieuwing en kleine groepen 
in Zutphen die iets te vieren hebben. 
Dat leg ik allemaal vast met mijn nu ver-
trouwde microfoon. Het begon allemaal 
toen ik voor het eerst bij de lokale radio 
begon. De voxpop was een concept wat 
niet bekend was bij de lokale radio. Mis-
schien ooit hiervoor wel, maar nu in ieder 
geval niet. Het betekende dat ik op de 
woensdag de straat opging. Met soms 
succes door goed weer, en soms geen 
succes door slecht weer. Telkens kwam ik 
met meerdere verhalen terug van Zutp-
henaren die iets te vertellen hadden over 
een onderwerp. Zelf had ik nog niet door 
dat dit zou leiden tot gericht interviewen 
voor op de radio.

Lees verder op pagina 3
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Dit zal voornamelijk zijn oorzaak vinden in 
ziekte en een gebrek aan medewerkers. 
Zoals bijna elke tak in Nederland, lijkt de 
vrijwilligerstak te zijn gekrompen door een 
nieuwe ziekte. Deze is mede mogelijk ge-
maakt door corona. De sponsor waar de 
omroep helaas niets over te zeggen heeft. 
Het zorgde ervoor dat ik ineens te horen 
kreeg dat er een zekere meneer te intervie-
wen was over het Beethoven Festival. Zelf 
was ik de enige die toentertijd een micro-
foon had waarmee ik op pad kon gaan, dus 
kreeg ik de vraag of ik dit wilde oppakken. 
Iets waar ik geen spijt van heb gekregen.  

Hierdoor kwam ik dus uiteindelijk terecht 
in Amsterdam, waar ik René Seghers heb 
kunnen ontmoeten. Een journalist die me 
live vertelde over Vestas Feuer, een opera 
van Beethoven die nooit eerder was ver-
toond, maar dat nu toch in Zutphen ging 
gebeuren. Nu kan het zo zijn dat beelden 
kunnen spreken. Dat wil niet zeggen dat de 
woorden die je dan hoort van iemand geen 
beelden kunnen oproepen. De wereld 
waarin iemand zich daadwerkelijk weet te 
vestigen, is er een die je niet vaak zomaar 
kunt zien.

Het vrijwilligerswerk komt vaak terug op 
dit ene ding. Het totale gevoel van een 
grof genot wat kan worden geconsumeerd 
op het moment dat iemand zijn deur open-
zet. De nieuwsgierigheid die we meest-
al voelen op het moment dat we onszelf 
realiseren dat er een gordijn open is. De 
opportunistische nieuwsgierige blik die we 
vervolgens naar binnen werpen bij een an-
der. Het is daarom ook telkens denken aan 
de volgende keer dat ik een interview met 
iemand kan hebben. De nieuwsgierigheid 
die dit steeds in mij aanwakkert om een 
volgend mens zijn wereld te leren kennen. 

Levensbelang
Lokale media zijn van levensbelang. Dat 
durf ik wel te stellen. Niet alleen voor de 
luisteraars, maar ook voor de gemeente 
en de politiek. 

Lokale media zorgen voor vitaliteit en leven-
digheid. Voor verbondenheid. Juist door de 
verhalen te vertellen die zich afspelen in je 
eigen, lokale omgeving. En die verhalen 
kunnen nooit te klein zijn, zeker niet als de 
verhalen graag beluisterd worden. 

Zelf heb ik op mijn 18de een aantal jaar de 
rol mogen vervullen van presentator van 
Huissen TV. Daar heb ik de kracht van lo-
kale media ervaren. De verhalen, hoe klein 
of groot ook, leefden echt in de gemeen-
schap. Talloze keren werd ik aangesproken 
op de verhalen die in onze uitzendingen 
centraal stonden. Mensen waren altijd ver-
eerd als hun verhaal verteld werd. En men-
sen werden nieuwsgierig naar wat er in hun 
eigen omgeving gebeurde. Verbondenheid 
pur sang, zo mooi om te zien en te bemer-
ken.

Tegelijkertijd heeft de lokale media, in deze 
tijd van sociale media, ook een belangrij-
ke rol bij de lokale politiek. Want ook daar 
zijn genoeg verhalen die verteld moeten 
worden. Of waarvan een andere kant eens 
belicht moet worden. Een andere kant, die 
ook het beluisteren waard is. Grote en klei-
ne verhalen. 

Met fake news en het soms verheffen van 
een mening tot een feit is het des te be-
langrijker dat er lokale journalisten zijn die 

een afgewogen verhaal vertellen. Daar-
mee bieden lokale media de broodnodige 
tegenmacht aan de lokale politiek. Lokale 
media houden de politiek scherp. Houden 
de gemeente Zutphen scherp. En houden 
de inwoners scherp: goed geïnformeerde 
inwoners weten wat er speelt en op welke 
partij ze willen stemmen bij de verkiezin-
gen. En daarmee is de cirkel wat mij betreft 
rond. 

Wethouder cultuur 
Sjoerd Wannet
Gemeente Zutphen

perspectief
ZUTPHEN

SAMEN AAN DE SLAG

Je bent welkom bij 
Perspectief Zutphen!

De medewerkers en vrijwilligers van Perspectief 
Zutphen staan voor je klaar. Zit jij ergens mee? 

Kom jij er zelf niet uit? Wij gaan samen met jou aan de 
slag. Wil jij iets doen in jouw buurt of wijk? 

Wil jij samen met anderen iets organiseren?
 Wij denken graag met jou mee.

 
Wij ondersteunen je graag, bijvoorbeeld bij het 

aanpakken van je schulden, je minder alleen voelen, 
omgaan met een echtscheiding, opvoedingsvragen, 

als mantelzorger overeind blijven, vragen over 
(vrijwilligers)werk en school, een activiteit organiseren 

of wat betekenen voor de buurt.

Wij werken met drie sociale wijkteams 
vanuit locaties in de wijk:

Centrum | De Hoven | Noordveen 
Waterkwartier 

Zuidwijken | Warnsveld | Leesten

Je kunt contact met ons opnemen via 
0575-519613 en info@perspectiefzutphen.nl. 

Of kijk op www.perspectiefzutphen.nl. 
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Wilbert Rietman

Een Avondje Met Wilbert
Iedere woensdag van 19:00u tot 21:00u
Mijn naam is Wilbert Rietman en sinds 
2002 ben ik betrokken bij onze prachtige 
omroep. In deze twintig jaar heb ik diverse 
functies bekleed. Voornamelijk ben ik pro-
grammamaker, de functie die ik het liefst 
bekleed, maar helaas gooit een polsbles-
sure op dit moment roet in het eten. Ech-
ter, vanaf maart 2023, en hopelijk eerder, 
zal ik weer iedere woensdagavond tussen 
19:00 uur en 21:00 uur te horen zijn in 
‘Een Avondje Met Wilbert’. 

Tot die tijd blijf ik wel bezig met mijn werk 
voor de muziekredactie. Dit orgaan binnen 
de omroep, bestaande uit een handjevol 
vrijwilligers, zorgt voor het up-to-date hou-
den van onze muziekdatabase. Zo staan niet 
alleen de nieuwste hits in ons systeem, ook 
blijkt er nog wel eens een echte klassieker te 
ontbreken. Is er een groot artiest overleden, 
dan zorgen wij dat zijn/haar platen vaker 
voorbijkomen. Wat echter helaas ook steeds 
vaker voorkomt, is een artiest die negatief in 
het nieuws raakt. Hierdoor kan het zijn dat 
de platen van deze persoon ‘even op zwart 

gaan’, oftewel, ze zijn even niet te horen. 
Deze beslissing wordt altijd gezamenlijk en 
democratisch genomen.

Mijn taak binnen de muziekredactie is vooral 
het beheren en toevoegen van regionale en 
lokale acts. Met de thuisstudio's van tegen-
woordig is een goede productie zo in elkaar 
gedraaid, waardoor de kwaliteit van uitge-
bracht materiaal uit onze streek de laatste 
jaren enorm in de lift zit.

Op deze manier genereren wij extra aan-
dacht voor wat ‘groot Zutphen’ ons te bie-
den heeft aan muzikaal talent. Hierdoor 
komt er heel veel lekkere muziek voorbij, 
waarvan de uitvoerder zomaar bij je om de 
hoek kan wonen! 

Mocht je nu zelf ook graag je eigen muziek 
een platform willen geven via ons, mail me 
dan gerust. Laat van je horen via 
wilbert@b-fm.nl en wie weet is jouw werk 
snel te horen!

Matthijs Wissink

B-FM KickStart
Iedere werkdag van 
10:00u tot 12:00u

De redactie van deze 
krant vroeg ook mij 
om een klein stukkie te 
schrijven, nou vooruit. 
Al sinds de zomer van 
2016 mag ik Zutphen 
op werkdagen besto-
ken met mijn “wanstalti-
ge” (volgens sommigen 
dan) muzieksmaak.

Wat tussen 5 september 2016 en 31 december 
2021 volgde waren 1300 afleveringen van het 
programma B-FM Classix. Daarna vond ik het tijd 
om weer eens verder te gaan kijken dan enkel 
classics. Niet veel later werd de ideale start van je 
werkdag geboren: B-FM KickStart!

B-FM KickStart onderscheidt zich ten opzichte 
van B-FM Classix door de bredere muziekkeuze, 
waarin ook de nieuwste hits, die je anders nooit 
hoorde in B-FM Classix, wel een plek kregen. 
Vele onderdelen van B-FM Classix zijn ook mee-
verhuisd naar B-FM KickStart. Twee voorbeelden 
hiervan zijn producer Tjibbe en de heren Schou-
ten & Brouwer van afdeling Gebouwbeheer (door 
mij ook vaak S&B Sloopwerken BV genoemd, 
aangezien er altijd wel iets kapot gaat als die twee 
in de buurt zijn)!

Qua items is ‘Op Dolle Toeren Richting De Lunch’ 
een hele sterke. Hierin wordt elke dag een plaat 
verbouwd, waarna de luisteraar de taak krijgt 
deze te raden. Een ander populair item in B-FM 
KickStart is de B-FM Pim Pam Pet Classic, waarin 
Tjibbe, die nooit op de zender wil, elke dag een 
zwieper aan het B-FM rad geeft en daarmee de 
beginletter van de eerstvolgende plaat bepaalt. 
Je begrijpt goed dat daar zo af en toe een be-
hoorlijk foute plaat uitkomt. Graag spreek ik je in 
het nieuwe jaar weer elke werkdag van 10:00u tot 
12:00u! Daarnaast wil alle luisteraars van RTV Ber-
kelstroom hele fijne feestdagen en een gezond 
en veilig 2023 wensen!

De KickStarter van je werkdag, Matthijs
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Wij zijn Youri en Evert Jan en maken nu al een 
jaar of vijf radio. We doen dit samen op maan-
dagavond. Daarnaast draait Evert Jan op za-
terdagochtend solo. We hebben er al die tijd 
flink plezier in en hebben zo al diverse uren 
met verschillende muziek mogen vullen.

Op maandagavond spelen we drie uur lang 
diverse muziek! Vanaf 20:00u trapt Youri het 
feest af. In dat uur wordt er geen meter uit het 
tijdperk van het heavy metal genre vergeten. 

Alles van old skool metal tot black metal en 
van speed metal tot stoner doom komt voor-
bij! Nederlandse lokale bands komen hierbij 
ook regelmatig boven water.

Deel twee begint dan om 21:00u met wat in-
die en alternatieve muziek. Dit genre hoor je 
niet al teveel, maar is vaak erg goed! Het gaat 
dan soms richting punk, maar van de rock of 
pop zijn we ook niet vies. 

Het derde uur begint dan om 22:00u en is 
weggelegd voor de blues in vele facetten, 
waarbij wordt geput uit de grote geschiedenis 
van deze muziek. Er zijn al stukken gedraaid 
uit de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige eeuw! 
Ook wordt hierbij de Blues Album Top 10 be-
handeld en worden er minimaal twee num-
mers uit deze lijst gedraaid.

Zoals hiernaast genoemd, maakt Evert Jan 
op zaterdag nog een programma. Dat doet 
hij solo, maar niet alleen! Het draait namelijk 
altijd om een thema en iedereen wordt uitge-
nodigd om mee te denken. Wil je weten met 
welk thema hij draait en wil je graag jouw sug-
gestie doorgeven? Dat kan via
www.facebook.com/djezwiers.  

Uiteraard brengen we je in onze programma’s 
op de hoogte van het nieuws uit de regio. 
Zelf zijn we beiden niet de meest fantastische 
nieuwslezers, dus we dagen iedereen uit om 
dit bij ons te komen doen. Hopelijk kunnen we 
je verwelkomen als nieuwe RTV Berkelstroom 
collega!

Youri Sleurink
Local Underground
Iedere maandag van 20:00u tot 21:00u

Evert Jan Zwiers
Naar Bed Met Evert
Iedere maandag van 21:00u tot 23:00u

Evert Jan Zwiers
Remember
Iedere zaterdag van 10:00u tot 12:00u

Youri en Evert Jan Erik Hendriksen

Vier de 
vrijdag
Iedere vrijdag 
van 20:00u tot 22:00u

Men vroeg mij om een stukje te schrijven 
voor de krant, tja waar moet je dan begin-
nen en waar wil je het dan over schrijven. 
Nou, ik dacht laat ik je meenemen naar 
mijn radioreis die ik mee heb gemaakt. 
Van het punt dat ik bij RTV Berkelstroom 
ben begonnen en waar ik nu zit met mijn 
radioshow.

In december 1998 meldde ik me aan bij de 
Stichting Lokale Omroep De Berkelstroom. 
Na een korte inwerkperiode mocht ik de 
techniek verzorgen bij een programma ge-
naamd Lokaliteit. Dat was een superleuke 
tijd, maar ik wilde het liefst toch wel mijn 
eigen programma. En die kans kreeg ik! 
In het weekend kreeg ik tussen 13:00u en 
15:00u mijn eerste radioshow “Erik op za-
terdag”.

De jaren daarna maakte ik meer program-
ma’s: “Erik in de nacht” op vrijdag tussen 
00:00u en 02:00u. “De zondagavondshow” 
tussen 21:00u en 23:00u en “Goeiemorgen 
Erik” tussen 08:00u en 10:00u.  

Na jarenlang zwerven in de programme-
ring, ben ik nu beland op de vrijdagavond 
met “Vier de vrijdag”. Dit is een radio-
show op de vrijdagavond tussen 20:00u en 
22:00u. Ik geef jou hierin het echte week-
endgevoel, zodat je de werkweek lekker 
van je af kunt laten glijden. Ik praat je bij 
qua nieuws, onderzoekjes en natuurlijk is er 
veel lekkere muziek! (Want dat is wel han-
dig voor een radioshow). Alle genres en 
jaargetijden komen voorbij en elke maand 
staat er een album in de spotlight. Ik hoop 
dat ik je iedere vrijdagavond mag verwel-
komen! Tot dan!
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Sander Worseling en Yorick Knol

B-FM@Night
Iedere dinsdag van 19:00u tot 22:00u

Wij zijn Sander Worseling en Yorick Knol. 
Als het gaat om samen radio maken gaan 
wij ‘way back’. In 2011 voor het eerst samen 
op de radio te horen, in 2016 voor het eerst 
bij RTV Berkelstroom en inmiddels niet meer 
weg te denken uit het landschap van de lo-
kale omroep van Zutphen.

Elke dinsdagavond presenteren wij B-FM@
Night! Een wekelijkse dosis popmuziek, af-
gewisseld met de leukste nieuwtjes over de 
artiesten. In dit programma wordt er elk half 
uur aandacht besteed aan het nieuws van de 
regio Zutphen en worden de belangrijkste on-
derwerpen uit het landelijke nieuws van die 
dag doorgenomen. Daarnaast is het program-
ma gevuld met verschillende leuke muzikale 
onderdelen.

In het onderdeel ‘Sander vs Yorick’ gaan wij 
wekelijks de strijd met elkaar aan. Hierin voe-
ren we een ware battle uit waarbij elke week 
weer uit moet wijzen wie van de twee net dat 
beetje meer muziekkennis heeft.

In het onderdeel ‘The Choice is Yours’ wordt 
de keuze gelegd bij de luisteraar. In de Insta-
gram Story van RTV Berkelstroom kan er elke 
dinsdag gestemd worden op twee platen van  
 

één artiest, waarbij we de plaat met de mees-
te stemmen zullen draaien. Een leuke en inter-
actieve toevoeging aan het programma.

In ‘Spotify Shuffle’ wordt er een greep gedaan 
in de grote muziekale database van RTV Ber-
kelstroom. Deze bevat duizenden singles en 
albums, waarvan er doormiddel van een druk 
op de grote groene ’shuffle-knop’ één num-
mer uit wordt gehaald die dan direct live te 
horen is. Zowel de luisteraar als wij zelf weten 
hierdoor niet welke plaat er gedraaid zal wor-
den. Elke week weer een spektakel.

In ‘Terug in de Tijd’, tijdens het programma 
te horen rond 21:15 uur, keren we terug naar 
een jaar die bepaald wordt door de kalender. 
Is het de 14e van de maand, dan gaan we 14 
jaar terug de tijd in. Het nieuws en de muziek 
van dat jaar worden onder de loep genomen 
en als kers op de taart wordt de nummer-1 uit 
de Nederlandse hitlijsten van exact die datum 
gedraaid.

B-FM@Night is dé manier om van jouw dins-
dagdip af te komen en drie uur lang vermaakt 
te worden. Luister elke dinsdagavond van 
19:00 tot 22:00 uur live via de radio of 
berkelstroom.nl.

B-FM Top 100 2022
Woensdag 28 december van 10:00u tot 18:00u

Op woensdag 28 december gaat het weer ge-
beuren, het hoogtepunt van het jaar bij RTV 
Berkelstroom: de B-FM Top 100! Deze dag 
staat geheel in het teken van 2022, met daarin 
de grootste hits van het jaar en een terugblik 
op het belangrijkste nieuws uit de regio Zutp-
hen. De B-FM Top 100 is inmiddels al 7 jaar een 
begrip bij RTV Berkelstroom. Tijdens de eerste 
editie in 2016 mocht Justin Timberlake de lijst 
aanvoeren met zijn hit ‘Can’t Stop The Feeling’ 

als grootste hit van het jaar. De jaren daarna was 
deze eer weggelegd voor Luis Fonsi & Daddy 
Yankee, BLØF, Shawn Mendes & Camila Cabel-
lo, The Weeknd en Snelle & Maan. Dit jaar do-
mineerden meerdere artiesten de Nederlandse 
hitlijsten. Denk hierbij aan David Guetta, Harry 
Styles, FLEMMING, Son Mieux, RONDÉ en Kris 
Kross Amsterdam. De grote vraag is: Welke hit 
mag zich dit jaar bij de eregalerij van #1 hits van 
het jaar voegen?

De woensdag tussen Kerst en Oud & Nieuw 
staat dus geheel in het teken van de populair-
ste muziek van het jaar. Van 10:00 uur tot 18:00 
uur presenteren de dj’s van RTV Berkelstroom 
de B-FM Top 100. Daarnaast blikken zij samen 
met jou terug op het belangrijkste regionale en 
landelijke nieuws van 2022. Welke hit mag er 
volgens jou niet ontbreken in dit jaaroverzicht? 
Laat het ons weten via een bericht aan RTV Ber-
kelstroom op Facebook of Instagram. Luister op 
woensdag 28 december van 10:00 uur tot 18:00 
uur live mee via berkelstroom.nl of 106.1FM 
voor jouw ideale afsluiting van het jaar.
Tot dan!
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Contactgegevens
Website
Wilt u alles weten over RTV Berkelstroom, 
interviews terugkijken of live luisteren? Ga 
dan naar onze website: 
www.berkelstroom.nl

Social Media
Wilt u op de hoogte blijven over allerlei 
ontwikkelingen van RTV Berkelstroom? 
Volg ons dan op Instagram en Facebook.
INSTAGRAM-SQUARE instagram.com/rtvberkelstroom
 facebook.com/rtvberkelstroom

Spotify
Wilt u podcasts of RTV Berkelstroom play-
lists luisteren? 
Volg ons op Spotify!
Podcasts:  Nieuws van de Regio Zutphen
Playlists:    RTV Berkelstroom

Interviews
Heeft u een lokale onderneming, evene-
ment of een ander lokaal onderwerp waar 
u graag meer over wilt vertellen?
Mail naar bestuur@b-fm.nl of bel naar 
0575 – 519 473 en wij nemen z.s.m. con-
tact met u op.

Redactie
Wilt u lokaal nieuws doorgeven of heeft u 
een andere vraag aan onze redactie?
Mail naar redactie@b-fm.nl

Radio / TV
Heeft u een specifieke vraag over de in-
houd van onze programma’s?
Mail naar info@b-fm.nl

Vacatures
Heb jij passie voor het maken van radio of 
televisie? Of ben jij gedreven in redactie- 
of techniek werk en wil jij ons team ver-
sterken als vrijwilliger van lokale omroep 
RTV Berkelstroom?
Ga naar www.berkelstroom.nl/aanmelden

Adverteren / Reclame
Wilt u met uw bedrijf of organisatie adver-
teren bij RTV Berkelstroom?
Mail naar reclame@b-fm.nl en vraag naar 
de mogelijkheden.

Overig
Voor overige vragen kunt u ten allen tijde 
mailen naar info@b-fm.nl

Adres
RTV Berkelstroom
Ruys de Beerenbrouckstraat 108
7204 MN Zutphen

RTV Berkelstroom is de lokale omroep voor 
de regio Zutphen. Sinds 1990 hoor je het 
geluid van de regio op 106.1 FM in Zutphen 
en omgeving. Een levendige regio met zo’n 
50.000 inwoners verdient een radiozender 
met een eigen geluid. Dagelijks brengen wij 
nieuws en actualiteiten uit onze omgeving 
en de beste muziek. RTV Berkelstroom is 
daarom het geluid van de regio!

Je hoort RTV Berkelstroom 24 uur per dag op 
106.1 FM en wereldwijd via 
www.berkelstroom.nl.

De Stichting Lokale Omroep de Berkelstroom, 
ook bekend als RTV Berkelstroom, is inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 41039728, heeft het RSIN 009269952 
en is gevestigd aan de Ruys de Beerenbrouck-
straat 108a, 7204MN Zutphen.

RTV Berkelstroom is de media instelling voor 
de gemeente Zutphen en verzorgt een media 
aanbod zoals bedoeld in de Mediawet. Op dit 
moment zenden wij ca 51% van de ICE tijd 
(mediawet, periode tussen 07.00 en 23.00) 
“live” uit op de radio. 

 

Social Media
De omroep is actief op diverse sociale media 
platformen. Je vindt ons onder andere op 
Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.
Het streven is dit verder uit te breiden en met 
name het gebruik van social media verder te 
intensiveren met onder andere live studio-
beelden.

Bereikbaarheid
De nieuws en programmaredactie van RTV 
Berkelstroom zijn te bereiken via: 0575-
519473. De studio is tijdens live programma’s 
te bereiken via 0575-542200. Ook is RTV Ber-
kelstroom bereikbaar via diverse emailadres-
sen, maar voornamelijk via: info@b-fm.nl.

Vrijwilligersorganisatie
RTV Berkelstroom draait voor 100% op vrijwil-
ligers en heeft geen betaalde bestuurders of 
medewerkers in dienst. De organisatievorm 
van RTV Berkelstroom is een stichting. Het 
bestuur werkt nauw samen met het PBO (Pro-
grammabeleid Bepalend Orgaan) en de dage-
lijkse leiding berust bij de station manager.

ANBI
RTV Berkelstroom heeft een ANBI status sinds 
1 januari 2016.

Colofon
Uitgave van:
RTV Berkelstroom
Ruys de Beerenbrouckstraat 108
7204 MN Zutphen
bestuur@b-fm.nl

Realisatie krant:
MDH Uitgeverij
Informaticaweg 2
7007 CP Doetinchem
T.  0314-361130
E. info@mdh-uitgeverij.nl
I. www.mdh-uitgeverij.nl

 
 
 
 
 
 
Druk:  Janssen Pers
 
Verspreiding:  
Spotta
Tel. 088-84 24 224 
kwaliteitsbeheer@spotta.nl  
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Bij RTV Berkelstroom luister je naar een 
programmering met een gevarieerd aan-
bod aan radioprogramma’s.

Maandag t/m vrijdag trapt Matthijs Wissink 
de werkdag af met B-FM Kickstart, elke 
werkdag te horen van 10:00 tot 12:00 uur.

Maandagavond slaan Evert Jan Zwiers 
en Youri Sleurink 3 uur lang de handen in-
een voor een fl inke portie ‘heavy metal’, 
gevolgd door ‘alternative’ en afsluitend 
‘blues’. Local Underground en Naar Bed 
met Evert hoor je elke maandag van 20:00 
tot 23:00 uur.

Dinsdagavond is het tijd voor Sander Wor-
seling en Yorick Knol. Jouw wekelijkse do-
sis popmuziek, afgewisseld met de leukste 
nieuwtjes over de artiesten, een fanatieke 
muziekbattle in Sander vs Yorick en de mu-
zikale keuze voor de luisteraar in The Choi-
ce is Yours. B-FM@Night hoor je elke dins-
dag van 19:00 tot 22:00 uur.

De woensdagavond staat geheel in het te-
ken van Een Avondje met Wilbert! Veel re-
gionale muziek passeert hier de revue, be-
geleid door de mooie verhalen van Wilbert 
Rietman. Luister elke woensdag van 19:00 
tot 21:00 mee.

Het weekend begin je met Erik Hendriksen, 
die met Vier de Vrijdag jouw weekend spet-
terend van start gaat. Elke vrijdag te horen 
van 20:00 tot 22:00 uur.

De zaterdagochtend is voor Evert Jan 
Zwiers die met Remember elke week een 
ander thema centraal stelt. Houd alle soci-
als in de gaten, want jij als luisteraar bepaalt 
de inhoud van dit mooie programma. Elke 
zaterdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.

Voor de liefhebbers van klassieke muziek is 
er op zondagochtend B-FM Klassiek. Met 
een rustgevend gevoel het weekend door-
komen doe je elke zondag van 08:00 tot 
12:00 uur.

106.1FM

U hoort van ons!
106.1FM

U hoort van ons!
www.berkelstroom.nl




