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BAKEN 16 weer op Mi Amigo! 
MARC JACOBS terug!
Zijn naam klinkt in radioland als 
een klok, zeg maar gerust een 
scheepsbel en niet alleen in 
Nederland, waar hij onder zijn 
echte naam Rob van Dam 
bekendheid zou verwerven  als 
nieuwslezer en presentator bij RTL, 
Veronique, RTL-radio en later TV-
Noord.  

Mi Amigo fans kennen Marc vooral 
als de immer vrolijke live discjockey 
en wereldrecordhouder ‘zendschip 

zitten’,  presentator van BAKEN 16 
het dagelijkse liveprogramma 

vanaf de Noordzee! 

IEDERE DAG BAKEN 16 

Je gaat het in de laatste week van 
augustus opnieuw live meemaken, 
want Marc Jacobs komt naar 
Blankenberge met een koffer vol 
tunes,  jingles, hits én de mooiste 
herinneringen uit de geschiedenis 
van Baken 16. Helemaal klaar om 
samen met jou nieuwe 
herinneringen te maken tijdens 
Offshore Days ‘Light’ 2020, live  
vanuit het gloednieuwe Mi Amigo 
Paviljoen op de Zeedijk in 
Blankenberge, aan zee, bij de pier. 

Mi Amigo DJs van toen weer even terug!
Nostalgisch radio evenement - Live vanuit Blankenberge

We hadden ’t allemaal anders bedacht, groots en meeslepend:       
Radio Mi Amigo zou de Blankenbergse Havenfeesten weer luister 
bijzetten aan boord van het tijdelijke zendschip schip de mv 
Castor. We zouden live vanaf zee uitzenden gedurende de hele 
zeereis van Rotterdam naar Blankenberge en al uitzendend de 
haven binnenvaren om daar een week lang de ‘Offshore Days’ te 
vieren, met vele prominente gasten en grote namen uit de tijd van 
de zeezenders. En toen kwam Covid-19… Alles viel in ’t water.

Maar het improvisatietalent van de zeezender crews en DJs is 
legendarisch en met al die voormalige zeezender jocks die Mi Amigo 
International aan boord heeft, leidde dat al snel tot een goed  ‘Plan-B’.

Een ‘light’ versie op de radio als alternatief bleek een optie. En zo werd 
na de eerste lockdowns in ijltempo vervroegd het Mi Amigo Paviljoen 
aan de voet van de pier in gereedheid gebracht om daarvandaan live te 
kunnen uitzenden. En daarmee werd in de zomer van 2020 een ‘light’ 
versie van het geplande Offshore Days evenement tóch nog mogelijk! 

Inmiddels hebben we vanuit onze nieuwe studio in Blankenberge al vier 
weekends met groot succes kunnen proefdraaien, zonder enig technisch 
probleem. Een echte analoge studio, met originele cart machines voor de 
jingles, zorgt voor een vertrouwde setting waarvandaan de Mi Amigo 
International crew en haar legendarische gasten een week lang live-
uitzendingen gaan verzorgen in een z.g. horizontale programmering.      
Al die vertrouwde stemmen weer terug op de radio, iedere dag, een volle 
week lang. Nooit eerder was het echte vrije radio geluid van toen weer zo 
voelbaar. Radio Mi Amigo een week lang weer helemaal terug, deze keer 
vanaf de Belgische kust met uitzicht op zee vanachter het studioraam…

Langskomen en radio kijken mag. Je bent van harte welkom!

http://www.radiomiamigo.international
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Groeten uit 
Blankenberge! 
_________________________________ 

Deze zomer hebben wij  onze 
intrek genomen in het gloed-
nieuwe Mi Amigo Paviljoen, 
onze eigen vaste studio aan 
de Zeedijk in Blankenberge. 
Vanuit dit glazen pavil joen 
presenteren verschillende disc-
jockey’s in het weekend (om de 
twee weken) live programma’s 
met het aanwezige publiek.  
Iedereen is van harte welkom om 
een kijkje te nemen. We zitten 
veilig achter glas en kunnen je 
hooguit besmetten met het 
uiterst besmettelijke ‘radio-virus’.  

Het Mi Amigo Paviljoen is 
voorzien van een 'Old Skool' 

radiostudio, compleet met carts,  
jingle machines en analoge 
mengtafels, dit om zo goed 

mogelijk de sfeer en het geluid 
van de 70s én de boord-studio’s 

van de zeezenders weer te geven. 

Het Paviljoen is dus onze nieuwe 
uitvalsbasis voor Mi Amigo live 
uitzendingen, opnames en live 
events. We kunnen er weer radio 
en vooral véél plezier maken met 
frisse zeelucht in de studio en 
uitzicht op de wijde Noordzee. 

Offshore Days 2020 
is een productie van Eric Hofman, 

in nauwe samenwerking met 
Radio Mi Amigo International en 

de Gemeente Blankenberge. 

De tijd van draagbare radio's is voorbij. Tegenwoordig hebben 
we allemaal smartphones en daarmee kunnen meer mensen 
dan ooit tevoren ons ontvangen. Waar je ook bent: in de auto, 
onderweg of op het strand, Mi Amigo's online 24/7 web stream 
is nooit meer dan één click op een van deze apps verwijderd. 

Zendschip mv Mi Amigo op het nieuwe shirt ontwerp
De nieuwe Radio Mi Amigo T-SHIRTS!
Speciaal gemaakt voor crew en fans: onze splinternieuwe 
T-shirts.  De  eerste  oplage  was  in  no-time  uitverkocht 
maar de tweede druk is alweer volop verkrijgbaar!
Het T-Shirt is een prachtig aandenken aan het beroemde Radio 
Caroline / Radio Mi Amigo zendschip de mv Mi Amigo, dat 
het langst dienst heeft gedaan van allemaal. Haar zo herkenbare 
silhouet  siert  dan  ook  de  rug,  samen  met  het  Mi  Amigo 
International logo.

Op de voorkant de trotse slogan uit de befaamde Mi Amigo 
jingle: 'De laatste de beste…', die fier de unieke status van Radio 
Mi  Amigo  onder  de  Nederlandse  en  Belgische  zeezenders 
weergeeft: Radio Mi Amigo was immers het enige station dat 
doorging toen de andere zeezenders in 1974 zwegen…

Ons nieuwe, hoogwaardige T-SHIRT, is niet alleen een 
collectors-item, maar tevens een geweldige manier om 

Radio Mi Amigo International te ondersteunen.  

Tijdens de live uitzendingen in Blankenberge kun je ze voor 
slechts 25 euro rechtstreeks van onze DJ's kopen. 

Maar je kunt ze ook online bestellen via onze website: 
http://radiomiamigo.international/nederlands/shop.html 

Wherever you go go go …

http://radiomiamigo.international/english/shop.html
http://radiomiamigo.international/english/shop.html
http://www.radiomiamigo.international


Nieuwsbrief Woensdag, 19 Augustus 2020

www.radiomiamigo.international �3

PROGRAMMERING week OFFSHORE DAYS ‘LIGHT’ 2020 
Van maandag 24 tot en met zondag 30 augustus 2020. 
Live vanuit het Mi Amigo Paviljoen in Blankenberge bij de Pier. 

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

MAANDAG t/m VRIJDAG 
Dutch service: 
07 - 09  OOK GOEIEMORGEN - JOHAN VERMEER 
09 - 10  GOOD MORNING EUROPE - LION KEEZER 
10 - 11  KOFFIEPAUZE - ERIC HOFMAN 
11 - 12  KEUKENPRET - TON SCHIPPER 
12 - 14  BAKEN 16 - MARC JACOBS 
14 - 16  FERRY EDEN SHOW 
16 - 17  HELLO EUROPE - LION KEEZER 
17 - 18  POPRADIO - ERIC HOFMAN 

English Service: 
18 - 19  LIVE FROM LONDON: PAUL NEWMAN 
19 - 20  Live FROM BB: BOB NOAKES (AKA Steve England) 
20 - 21  LIVE FROM CORNWALL: STEVE FOSTER 

ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2020 

07 - 09  OOK GOEIEMORGEN - JOHAN VERMEER 
09 - 11  FRANS VAN DER DRIFT 
11 - 12  KEUKENPRET- TON SCHIPPER 
12 - 14  BAKEN 16 - MARC JACOBS 
14 - 15  FERRY EDEN SHOW 
15 - 16  THEO VAN DE VELDE 
16 - 17  HELLO TO THE WORLD! - LION KEEZER 
17 - 18  POPRADIO - ERIC HOFMAN 

English service 
18 - 19  LIVE FROM LONDON: PAUL NEWMAN 
19 - 20  LIVE FROM BB: BOB NOAKES (AKA Steve England) 
20 - 21  LIVE FROM CORNWALL: STEVE FOSTER 

ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020 

09 - 11  FRANS VAN DER DRIFT 
11 - 12  KEUKENPRET - TON SCHIPPER 
12 - 14  BAKEN 16 - MARC JACOBS 
14 - 15  DE PENSIONADOS - WILL STEENTJES, NORBERT, FERRY EDEN. 
15 - 16  THEO VAN DE VELDE 
16 - 17  HELLO TO THE WORLD! - LION KEEZER 
17 - 18  POPRADIO - ERIC HOFMAN 
18 uur  Einde. 

<< Maurice Bokkebroek - technische assistentie

Ferry Eden

Frans van der Drift

Ton Schipper
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