Hier de korte beschrijving van mijn programma:
Hits van Toen.
Programma maker bij Achterhoek FM !!
Muziek, radio maken en entertainen zijn dingen welke een deejay in het bloed
zitten.
Aan het woord Dinand Mengerink alias Deejay Tonny Power.
Als middelbare scholier begonnen met het verzorgen van muziek tijdens
schoolfuifjes middels een eigen drive-in show (Radio Husky Drive in show)
samen met enkele kameraden. Ook het geheime zenderwerk werd destijds niet
gemeden.
Aangezien er één de plaatjes aan elkaar diende te praten en ik hier geen
problemen mee had werd ik gaandeweg meer bedreven in deze hobby, welke
zich langzaam maar zeker verplaatste naar werkelijke arbeid in de weekeinden.
Hetgeen vervolgens resulteerde in een vaste baan bij zaal Baan te Geesteren en
later via de radio Capri drive-in show bij disco dancing de Ploeg te Borculo.
Totaal 10 jaar heb ik bijna wekelijks de hits uit de 80ér jaren gedraaid, tot ik in
1992 ging samen wonen en hiermee besloot te stoppen (immers dit nachtwerk
naast een normale baan vergt het nodige)
Echter de liefde voor muziek was er niet uit te krijgen, en na een gesprek met
een kameraad en collega heb ik de stoute schoenen aangetrokken om weer bezig
te gaan met muziek.
Echter nu via streekradio Achterhoek Fm (dat net van naam was gewijzigd,
voorheen VLO radio)
Op 1 september 1995 ben ik officieel als presentator / technicus begonnen met
het programma Hits van Toen, dat ik destijds heb overgenomen van de bewuste
kameraad / collega Diger Rossel. (welke ging starten met de Polderpop parade
bij Achterhoek FM)
Hits van Toen is een radio show van 20.00 tot 22.00 uur met de grootste , de
beste de mooiste en de lekkerste hits uit het verleden inclusief hit gegevens en
wetenswaardigheden.
Vaste items zijn: een oude alarmschijf, de plaat welke 10 jaar geleden op nr 1
stond, het maximum uit de schijf (maxi single of een mix), de verjaardag
kalender en de voorgenoemde hit feiten.

Na de woensdagavond, dinsdagavond is de maandag reeds zins diverse jaren de
vaste avond.
Medio 2007 is Digger Rossel na een afwezigheid van enkele jaren
teruggekomen en zijn we begonnen met een duo presentatie van deze show, dat
wil zeggen dat we per tour beurt de show verzorgen.
Tijdens de feestdagen (Pasen, Pinksteren, vakantie, kerstmis, oud en Nieuw of
zomaar met een jolige bui) doen we aan duo presentatie, tijdens deze
uitzendingen is het gezelligheid troef in de studio en op uw radio.
Naast deze show begeleid ik aanstormde collega’s, welke gewoon Life in de
show hun vuurdoop krijgen in de techniek of presentatie.
Kortom als radio maken of spelen met muziek je een mooie hobby lijkt, laat je
er dan niet van weerhouden en neem een kijkje in de keuken van de lokale
omroep.
Een omroep welke laagdrempelig is en waar je met plezier een hobby met
maatschappelijke waarde kunt verwezenlijken.
Namens Tonny Power: Joep doei de mazzel, en rij en vrij voorzichtig en denk
aan mij.
(tot maandag)

