
‘t Neuzebal tot aan ‘t Valle van de KraaiVanaf ‘t Neuzebal tot aan ‘t Valle van de Kraai
om ’t uur op VastenavendFM
Prijs inklesief ‘t make van de spot van 22 sec.

PRIJS € 111,-

Vanaf ‘t Neuzebal tot aan ‘t Valle van de Kraai
om ’t uur op VastenavendFM
Dèèrnaast bende oofdsponsor van 3 pregramma’s
Prijs inklesief ‘t make van de spot van 22 sec.

PRIJS € 222,-

VASTENAVENDFM IS ONDERDEEL VAN VASTENAVEND.NL

Zoas vuurwerrek òòr bij Nuuwjaar, òòr vastenavendmeziek bij onze Vastenavend.
Vastenavend.nl breng die vastenavendmeziek nog meer onder aandacht mè 
VastenavendFM; een eus internetradijoostesjon mè d'n echte programmering 
van Berregse vastenavendmeziek vanaf 't Neuzebal tot aan 't Valle van de Kraai. 
Van de meziek van de Boere van de Leutege Ploeg tot Safari Kwartet en van Duo 
Zaddoek tot verschillende dweilbends. De meziek, netuurlek digitaal en stereo, 
wor wor verzurregd deur onze uisdeejees Janus en Nilles. Iederéén mè d'n 
internetverbinding ken VastenavendFM grates en voor niks ontvange. T'uis achter
oew kompjoeter, tijdes oew werrek op de peecee of op oew mebiele tillefoon.

En nouw edde de mogelek'eid om as adverteerder onderdeel uit te make van 
VastenavendFM. Edde 'n bòòdschap, die éél 't Krabbegat mot ore? Pak dan nouw
oew kans en adverteer. Agge nog gin radijoobòòdschap et, dan wor deze grates 
en artstikke professioneel voor oe gemakt. As adverteerder op VastenavendFM 
kkende n'op 'n eigetijdse menier oew bòòdschap late n'ore en zurregde d'r voor da 
me VastenavendFM en Vastenavend.nl nog leuteger en mooier kenne make.

Voor ketakt mè VastenavendFM kende belle naar 0615649507 
of meele naar reejaksie@vastenavend.nl

Mè Duo Zaddoek op Safari 
meziek van Duo Zaddoek en 't Safari Kwartet

Mè Duo Zaddoek op Safari 
meziek van Duo Zaddoek en 't Safari Kwartet

Wie A zeg, mot ok B zegge
alle B-kantjes van de afgelòòpe jare

Wa d'n bende... 
meziek deur verschillende dweilbends

Ontmaskerd?! 
pregramma mè vastenavendoriginele

De jare van Nilles I 
vastenavendmeziek uit de periode van Nilles I

Ieleke dag zijn d'r 'n òòp pregramma's te beluistere,
zoas bevoorbééld:

‘t internetradijoostesjon van Vastenavend.nl


