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Guardamar del Segura, 10 december 2021

Radio SEVEN Costa Blanca start op 21 december 2021
Uitzendingen starten in eerste instantie enkel via internet streaming

 
Radio SEVEN Costa Blanca is een volledig nieuw radiostation dat wereldwijd via internet stream te 
ontvangen is. Radio SEVEN Costa Blanca is geënt op de zéér succesvolle vrije Radio SEVEN (1.0) uit  
de jaren 80 en wordt ook beheerd door meerdere toenmalige gangmakers.

Op 21 december 2021 om 19h start Radio Seven Costa Blanca (R7CB), met aanvankelijk enkel non-stop uitzendingen. 
Vanaf begin 2022 komen er gepresenteerde programma's. Volgende namen circuleren als mogelijke presentatoren :  
Wiet Van Bever, Ton Schipper, Frank Alwin, Erik Van Engelen, Wout Wolkema, Chris Van Brabant , … (ex-presentatoren 
van Radio Seven 1.0 ),  Danny Debruyn, Peter Brabants, Marc Huylebroeck - tevens zeer populaire VTM voice-off stem 
(ex-presentatoren van Radio Contact ), Jurgen Verstrepen (ex Radio Contact, Top Radio), Guido Babbelaar (ex-Radio Mi 
Amigo), Frits Dejong (4 Ever Radio), Patrick Van Landeghem (Radio Monique 918, Radio Bingo Roeselare), Jan Molenaar 
(Radio Monique 918, ex Radio Contact), Gunter Van Vlaanderen en Bruno Tondeur (Radio MooyZo en City Music), Erik  
Van Vlaanderen (Radio Rivierenland), Ad Van Zeil (ex Radio Maeva en Radio Contact), ...

R7CB zal muziek uitzenden voor jong en oud en dit vanuit Guardamar del Segura aan de Costa Blanca. In deze regio  
(Benidorm, Alicante, Torrevieja, ...) bestaat een belangrijk deel van de bevolking uit Belgen, voornamelijk Vlamingen.  
R7CB richt zich eveneens tot ALLE Nederlandstaligen, waar dan ook in het buitenland. Ook de thuisblijvers in Vlaanderen  
en Nederland zullen, dankzij het internet, kunnen afstemmen op R7CB. “De zon in uw radio” wordt de nieuwe slagzin.

R7CB vult  zo een lacune op voor de vele Vlamingen en ook Nederlanders aan de Costa Blanca,  waar geen enkele  
Nederlandstalige radio uitzendt met in het Vlaams gepresenteerde programma's. De luisteraars aan de Costa Blanca  
zullen via een internet poll mee kunnen beslissen of er lokaal ook nood is aan het verspreiden van onze uitzendingen via  
FM en/of DAB+.

Meer info vindt U op onze website www.radio7.eu. Daar vindt U ook de diverse links naar onze internet stream, onder 
andere via Radio Garden, Streema, Internet Radio en Emisora.org.es. Tot aan de start op 21 december 2021 (de aftelling 
start om 18h55) hoort U een compilatie van wat de luisteraars kunnen verwachten.

U kan ook een informatief promofilmpje bekijken via deze link.
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Voor meer informatie kan U zich wenden tot :
Erik VAN ENGELEN – +34 657 036 690  – erik.  van.engelen@radio7.eu
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