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THE MAGIC OF RADIO!
Offshore Days Wonderland - Live vanuit Antwerpen

Van 27 tot en met 31 december brengen de Mi Amigo 
DJs de warmte en sfeer van de feestdagen in de beste zee-
zendertraditie, Live vanuit de speciaal ingerichte studio in 
het Belgische Lint, bij Antwerpen
Een hartverwarmende, wonderbaarlijke radio vijfdaagse 
boordevol verrassingen. Een must voor elke zeezender fan.
’Goud, van Kerst naar Oud' - The Magic of Radio!
Met de stemmen van onder andere  Johan Vermeer, Theo van 
de Velde, Maurice Bokkebroek, Ferry Eden, Marc Jacobs, 
Frans van der Drift,  Lion Keezer, Eric Hofman, Paul 
Newman, Bob Noakes, Steve Foster en vele anderen. 
Onze deejays die er wegens Corona niet bij kunnen zijn worden 
verwacht als gast in de programma’s via lijnverbindingen.
Van 7 - 19 uur de Nederlandstalige shows en daarna, net zoals 
destijds vanaf het zendschip:  van 18 - 21 uur de internationale 
Engelstalige service, ook Live, maar vanuit studio’s in de UK.

MI AMIGO studio in Lint: 
omgebouwd tot studio / 
verbindingscentrum
De ‘Great Media Studio’ in Lint bij 
Antwerpen is normaal gesproken 
de werkplek van Eric Hofman en 
zijn Mi Amigo weekend shows 
komen daar altijd live vandaan.  
Tussen Kerst en 31 december 
zullen ook de twee dagelijkse 
shows van Eric Hofman, Lion 
Keezer en die van enkele andere 
DJs en hun gasten vanuit de 
speciaal daarvoor aangepaste 
studio, live worden uitgezonden.  
Tegelijkertijd komen er ook alle 
lijnen binnen vanuit studio’s in 3 
landen, o.a. vanuit de studio van 
Marc Jacobs in Groningen  en 
Frans van der Drift in Rotterdam.  

De zenders in Kall, Duitsland 
Ook de Internationale Engelstalige 
programma’s vanuit de studio’s van 
Paul Newman in Londen en die van 
Steve Foster in Truro, Cornwall (UK) 
komen er op de mengtafel binnen. 
Vanuit dat schakelcentrum zullen 
een week lang alle live program-
ma’s samen komen en worden 
doorgezet naar de 6085 kHz 
kortegolfzender in de Duitse Eifel 
en Mi Amigo’s online web streams. 

Offshore Days Wonderland 2020 is 
een productie van offshoredays.eu 

Erik Hendrickx, Saskia Satter en 
Radio Mi Amigo International

http://offshoredays.eu
http://offshoredays.eu
http://www.radiomiamigo.international
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De Bokkebroek tapes: 
terug naar Playa d’ Aro! 
_________________________________ 

Eén van de blikvangers van 
Offshore Days Wonderland 
wordt 'de schatkamer’ oftewel 
het persoonlijk archief van    
Mi Amigo’s studiotechnicus 
Maurice Bokkebroek, waarin 
zich nog talloze, goed 
geconserveerde originele 
uitzendtapes  en cassettes 
bevinden. 
In de aanwezigheid van ‘Bok’ zelf, 
wordt er iedere dag een 
gerestaureerde, originele, in 
Playa d’Aro opgenomen 
studiotape van Radio Mi Amigo 
uitgezonden, met de stemmen 
van o.a. Peter van Dam, Joop 
Verhoof, Stan Haag, Michelle en 
Haaike Debois.  

Iedere tape wordt voorafgegaan 
door een inleiding/anecdote 
door één van hun oud-collega’s. 

Maurice Bokkebroek (echte naam 
Michel Moorkens), hier in 1976 door 

Lion Keezer gefotografeerd in de 
studio in Playa d’ Aro, zal ook tijdens 
Offshore Days Wonderland de hele 

week te gast zijn in  de studio in Lint 
waar we samen met hem en andere 

Mi Amigo DJs  uit die roemruchte 
periode in Playa herinneringen zullen 

ophalen, met name ook aan de 
collega’s die er vandaag helaas niet 

meer zijn. 

De mooiste afsluiter van een jaar om snel te vergeten
RADIO WAARVOOR JE THUIS WILT BLIJVEN
Johan Vermeer (voormalig Mi Amigo DJ aan boord van de ms 
Magdalena) opent de dag tussen 7 en 9 met zijn specialiteit:    
muziek uit de 70s, waar hij echt alles van af weet, ook van die 
plaatjes en artiesten die jij wellicht bent vergeten… 
Daarna tussen 9 en 10: tijd voor ‘Met Frans van der Drift op 
Drift’. Golden oldies, telkens een ‘hi-five' uit de Top 25 van 1974, 
jingles en - ook leuk, de oude commercials uit de jaren 60 en 70. 
Daarmee brengt Frans als geen ander dat gezellige radio gevoel 
van toen terug. 
Lion Keezer (in 1972 de eerste Nederlandse live DJ aan boord 
van Radio Caroline’s zendschip ms Mi Amigo) viert met de shows 
‘Hello Europe!’ en ‘Hello To The World!’  alweer zijn 5e kerst op 
Radio Mi Amigo International. Deze week komen ze iedere dag 
live vanuit de studio in Lint: om 11 uur en om 4 uur ’s middags. 
‘De Grote Smoutebollenshow’ is het 12 - 2 lunchprogramma met 
Eric Hofman & Marc Jacobs waarin van alles kan en zal gebeu-
ren via een live linkup tussen de studio’s in Lint en Groningen. 
Op zondagmiddag presenteert Ferry Eden hij de ‘0-editie’ van 
‘de Mi Amigo Top 50 van december 1973’. Deze lijst werd nooit 
uitgezonden, omdat de geplande december start van Mi Amigo 
onverwachts vertraging opliep tot 1 januari 1974.  
Daarnaast presenteert Ferry ook elke dag tussen 2 en 4 uur een 
aflevering van een nieuw project : ‘My Top 100’, een overzicht 
van Ferry’s favoriete platen uit de jaren 70. Twee unieke 
programma’s om naar uit te kijken. 
Het Nederlandstalige deel van dagelijkse programma’s wordt 
tussen 6 en 7 uur afgesloten door Eric Hofman met ‘Popradio’; 
oorspronkelijk een programma van dochterstation Radio Maeva. 
Nu met veel gasten: offshore coryfeeën en ook de Amigo DJs die 
door de corona crisis niet live aanwezig kunnen zijn in Lint.

http://www.radiomiamigo.international
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PROGRAMMERING  OFFSHORE DAYS WONDERLAND 
Van zondag 27 tot en met donderdag 31 december 2020. 
Live vanuit de Great Media Studio in Lint, bij Antwerpen. 

Te beluisteren via Radio Mi Amigo International op 6085 kHz  
en online via de links op www.radiomiamigo.international 

ZONDAG 27 DECEMBER 
Nederlands: 
12 - 14  OPENINGS SHOW - Eric Hofman en Lion Keezer 
14 - 17  MI AMIGO TOP-50 van December 1973 - Ferry Eden 
17 - 18  ATLANTIS TAKEOVER - Theo van de Velde 
18 - 19  BOKKEBROEK’S SCHATKAMER - Jukebox Stan Haag 

International Service - English:  (UK times -1 hr) 
19 - 20  LONDON CALLING - Paul Newman (live vanuit London) 
20 - 21  BOB NOAKES - live vanuit Lint 
21 - 22  LIVE FROM CORNWALL - Steve Foster 

MAANDAG 28 december t/m DONDERDAG 31 december 

07 - 09  OOK GOEIEMORGEN - Johan Vermeer  live vanuit Lint  
09 - 10  FRANS VAN DER DRIFT - Live vanuit Rotterdam 
10 - 11  HELLO EUROPE! - Lion Keezer  live vanuit Amsterdam 
11 - 12  BOKKEBROEK’S SCHATKAMER - orig. studio opnamen  
12 - 14  DE GROTE SMOUTEBOLLENSHOW - Eric en Marc Jacobs 
14 - 16  MY TOP 100 - Ferry Eden 
16 - 17  HELLO TO THE WORLD! - Lion Keezer  live vanuit Amsterdam 
17 - 18  BOKKEBROEK’S SCHATKAMER - Tribute to Peter van Dam 
18 - 19  POPRADIO - Eric Hofman  live vanuit Lint 

International Service - English:  (UK times -1 hr) 
19 - 20  LONDON CALLING - Paul Newman (live vanuit London) 
20 - 21  BOB NOAKES - live vanuit Lint 
21 - 22  LIVE FROM CORNWALL - Steve Foster 

Johan Vermeer

Frans van der Drift

Lion Keezer en Eric Hofman Theo van de Velde

Ferry Eden

Maurice Bokkebroek

http://www.radiomiamigo.international
http://www.radiomiamigo.international
http://www.radiomiamigo.international
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Onvergetelijk, briljant 
Peter van Dam 1952 - 2018 
_________________________________ 
Op 7 januari a.s. is het alweer 3 jaar 
geleden dat we afscheid van hem 
moesten nemen. Maar vergeten 
doen we hem nooit. Hoe kan het 
ook: zijn stemgeluid was en is 
bepalend voor Radio Mi Amigo. 

Hét originele Radio Mi Amigo icoon, DJ, onze 
collega, vriend, de karakteristieke stem in 

bijna al onze jingles en audio vormgeving. 

Peter bracht het slot van zijn lange radio-
carrière door daar waar het voor hem 
allemaal was begonnen: in 2016, bij zijn 
vertrouwde Radio Mi Amigo. Daar waren 
zijn shows nog als altijd: sprankelend, 
origineel en vol humor. Zijn fans en wij 
genoten ervan - en hijzelf ook. 
Wetende hoeveel plezier en verlichting 
Peter tijdens die laatste zware periode 
van zijn leven had in het maken van zijn 
wekelijkse shows, bij ons, op Mi Amigo, 
zijn we ontzettend blij en dankbaar dat 
we samen met hem dit mooie slot van 
zijn bijzondere radiocarrière hebben 
mogen meemaken.  
We zullen Peter van Dam nooit vergeten. 
Hoe kan het ook: zijn raspende 
stemgeluid hóórt bij Radio Mi Amigo en 
daar blijft het ook: iedere dag, in iedere 
show, in al die jingles. Voor altijd... 
Vaarwel amigo! 

Tribute to Peter van Dam: 

Iedere dag van 5 tot 6 uur is een van 
Peter van Dam’s originele studio 
programma tapes te beluisteren, 

afkomstig uit het Playa d’Aro archief 
van Maurice Bokkebroek.

Paul Newman was de eerste die eerder dit jaar begon met 'Live in 
Lockdown’ shows, live vanuit zijn studio in Londen. Ook maakte hij deel 
uit van de International Service tijdens Offshore Days Lite, afgelopen 
zomer in Blankenberge. Paul was in 2015 ook de eerste Engelse DJ op 
het toen nog prille Radio Mi Amigo International. Zijn Shortwave DX-
weekendshow ‘Radio Shack’ gaat in 2021 dan ook het zesde jaar in. 
Paul’s 'London Calling' opent elke avond de International Service om 
19.00 uur [CET]  

Bob Noakes is een Offshore Radio veteraan, die net als onze Johnny 
Lewis op veel schepen heeft gezeten, waaronder RNI’s Mebo II en ‘the 
Old Lady’- het zendschip Mi Amigo van Radio Caroline. Zijn piraten- 
avonturen zijn te lezen in het boek dat hij erover schreef. Tegenwoordig 
woont Bob in België en zal daarom ook zijn shows live kunnen 
presenteren vanuit de studio in Lint, dagelijks om 20.00 uur [CET]. 
Steve Foster was DJ / presentator aan boord van het Vredesschip van 
Abie Nathan: ‘The Voice of Peace’, het station dat uitzond ‘vanuit ergens 
in de Middellandse Zee’ en voor anker lag voor de kust van Israël.  
Steve kwam 2 jaar geleden bij Radio Mi Amigo International, waar zijn 
show ‘Good Evening Europe’ op zaterdagavond te horen is. En er is 
geen betere manier om op zondagochtend langzaam te ontwaken dan 
met Steve's rustgevende stem in 'Good Morning Europe'. 
Vanuit zijn professionele radiostudio in Truro, in het prachtige Zuid-
Engelse Cornwall, presenteert Steve 'Live From Cornwall', dagelijks 
vanaf 21.00 uur [CET]

Europe’s Nr.1 Oldies Station - Free Radio for the world
The International Service

http://www.radiomiamigo.international

