
 
Verslag Pop-Poll-vergadering 5/11: 

 

Op deze vergadering begroeten wij Björn Gielen, Johan Coolen, Rudi Grispen en Sander Loven. 

Swenny is weer afwezig maar zou toch op de hoogte moeten worden gehouden. Ze lijkt onbereikbaar. 

Sander besluit een poging te doen om haar te bereiken. 

 

Sander opent deze vergadering met het overlopen van de inmiddels gevonden sponsoren (zie bijlage). 

Ook wordt vermeld dat de Nopri en Super Electronics op de Bosstraat en de Bourgondiër in de 

Bleumerstraat nog bezocht worden in de komende week. 

Björn moet nog één of meer bonnen vragen van Boneparte voor vijf kilo pralines alsook een 

bevestiging van Pernot voor drie vlaaien en een aantal broodjes (voor tijdens de uitzending). 

Sander gaat naar Robert Clauwers bellen in verband met de vacature voor kerstman. 

 

Het schijnt dat er café's zijn die geen formulieren willen aanbieden omdat wij "heulen met de vijand": 

'Café Het Heilig Wammes'. 

Als oplossing wordt er besloten per gemeente een of enkele reporter(s) aan te stellen zoals Björn en 

Christof voor Maaseik (zie verslag 29/10) die moet(en) inspelen op het actuele onderwerp. 

Bijvoorbeeld: Hans Worst is lul van het jaar geworden. Wie kent Hans Worst en wil reageren? 

Daarvoor moet dan dus wel in ieder café de radio opstaan. 

Heinz wordt gevraagd voor de regio Dilsen. 

 

Sander heeft een zaete hermenie uit Grevenbicht bereid gevonden om op te treden tijdens de Pop-

Poll. Dit hermenieke heet 'De Dikke Neut' en weet nog niet dat het om een radio-optreden gaat. In 

verband met de zenuwen wilde de orkestleider dit zo houden. 

Johan vraagt ene Jean Raedschelders voor een optreden. 

 

Johan heeft het idee om Noliko te vragen om het lichaamsgewicht van een winnaar in groente (in blik) 

uit te keren. 

 

Johan merkt op dat het misschien niet al te goed zou zijn om de tweede lijn de hele avond open te 

houden: 

a) De kwaliteit van een verbinding neemt af naarmate de tijd verstrijkt. 

b) Het voortdurend actief houden van een telefoonverbinding is behoorlijk prijzig. 

c) Het is misschien nuttig als mensen het café zouden kunnen bereiken tussen de interventies door. 

Sander zal hier en daar vragen voor een goede telefoonvork, enkele reportofoons en 

portofoons/semafoon. 

Respectievelijk voor in de studio, de reporters en Björn (in Maaseik). 

 

De reporters moeten altijd doorgeven waar ze naar toe gaan tijdens de uitzending. 

 

Tussen zes en acht uur moeten algemene vragen worden behandeld. Vanaf acht uur worden de 

interessante items behandeld. 



 

Sander moet formulieren ("oorkondes") maken voor de man, vrouw, trut, lul, ... van het jaar. 

  

Björn deelt mee dat de petjes wel klaar zullen zijn. Ze moeten alleen nog gehaald worden in As. Johan 

biedt zich hiervoor aan. Björn zal eerst even bellen. 

 

Nu worden tijdens deze vergadering de formulieren verdeeld onder de gemeentes Maaseik, Dilsen en 

Kinrooi. 

 

Er wordt besloten volgende week (12 november) een nieuwe vergadering te beleggen. Zelfde tijd. 

Zelfde plaats. (Om 16.15 in de studio.) Tegen die tijd zouden de formulieren al enigszins moeten zijn 

verspreid, afhankelijk van het al dan niet af zijn van de posters. 

Op 3 en 10 december zouden we het moeten hebben over de exacte planning van de uitzending. 

 

 

 

M.v.g., uw notulist, Sander Loven. 

 


