
 

www.radio1mei.be  
Acht uur LIVE radio op zaterdag 1 MEI 
 

 
Programmaschema 1 mei ● 09 – 17U ● Klank én Beeld 
 
   

Uur Presentator Met onder andere… 
 

09 – 
11U 

Vic Mees Tom Meeus speelt Brassens ● Internationale groeten (FOS) ● 
Bericht van onze reporters ten lande ● Live covers ● 10 
minuten Party ● interviews met Jimmy Schevernels (De 
VoorZorg), Tom Meeuws (Vooruit) en Fru Pinter (ontwerpster 
affiche) ● Hind El Jadid (slam poetry) 

   
11 – 
13U 

Andy Fierens Live covers ● Nigel Williams (comedy) ● Interview Caroline 
Copers (Vlaams ABVV) ● Bericht van onze reporters ten lande 
● Koken met Joppe ● Internationale groeten (FOS) ● Esther 
Sels (miniconcert) ● Mentaal welzijn (VoorZorg)  

   
13 – 
15U 

Ingrid Van 
Rensbergen 

● Kavka sessies - 4 sets ● Steven Goegebeur (comedy) ● 
Morane (miniconcert) ● Internationale groeten (FOS) ● Bericht 
van onze reporters ten lande ● 10 minuten Party ● interviews 
met Tatjana Scheck (Vooruit), Bruno Verlaeckt (ABVV), Jos 
Vander Velpen (mensenrechtenadvocaat) en Olivier Pintelon 
(denktank Minerva)  

   
15 – 
17U  

Kurt Van Eeghem ● Bekvegter (slam poetry) ● 10 minuten Party met Hicham ● 
Jean Bosco Safari (miniconcert) ● Interviews met Tom De 
Boeck (Zorg), Miranda Ulens (ABVV) en Meryame Kitir 
(Vooruit) ● Bericht van onze reporters ten lande ● 
Internationale groeten (FOS) 

   

 
Verzoeknummer, verhaal, groeten op de radio? Bezorg ze ons! 
 

Deel je grappigste, emotioneelste, militantste...1 mei verhaal op www.radio1mei.be en vraag hét 
nummer aan dat deze herinnering levendig houdt!  Bezorg ons je verhaal, je verzoeknummer, je 
groeten. 
   

   

 
 
 
 
 

http://www.radio1mei.be/
http://www.radio1mei.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch4dyX6_Ph-x8SiM3hY-b0DYVaBLqF4JbLdlgSlanC09e39g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch4dyX6_Ph-x8SiM3hY-b0DYVaBLqF4JbLdlgSlanC09e39g/viewform


En vergeet onze andere 1 mei-activiteiten niet ! 
 

1 mei online filmfestival Bekijk thuis gratis 3 knappe sociale films 
Fuck Tina! (tot 3 mei) ● Sorry We Missed You (tot 30 april) ●  
J’veux Du Soleil (tot 30 april)  
Alle info en gratis inloggen  

   
1 mei wandelingen  Wandel op 1 mei met je persoonlijke bubbel 

Antwerpen (tot 9 mei) ● Sint Niklaas (1 mei) ● Mechelen (1 
mei) ● Dendermonde (1 mei) ● Tongeren (1 mei) ● Hasselt (1 
mei) ● Olen (1 mei) ● Gent (1 mei) ● Ronse (1 mei) ● Aalst (1 
mei) 
Info wandelingen 

   
Eén wij, één mei Livestream 29 april ● 19 – 20U  

ABVV-Metaal en BTB-ABVV organiseren een feest, live in jouw 
huiskamer. Want nu meer dan ooit moeten we één front 
vormen. Eén wij op één mei. 
Info en inschrijven 

   
De Vooravond LIVE Vrijdag 30 april ● 19 – 20U ● Talkshow 

Marcel Van Thilt ontvangt Miranda Ulens (ABVV), Conner 
Rousseau (Vooruit) en Paul Callewaert (NVSM). Pieter en Tine 
Embrechts zijn de huisband.  
Live streaming op www.radio1mei.be.  

   
De grote 1 mei online quiz Vrijdag 30 april ● 20 – 22U ● Doe mee aan de Quiz 

Quizmaster is Jo Vermeulen.   
Schrijf je ploeg in. 
De Quiz wordt live uitgezonden op www.radio1mei.be na de 
Vooravond LIVE. 

   
8 uur LIVE radio Zaterdag 1 mei ● 9 – 17U   

Live streaming op www.radio1mei.be.  
   

 

https://linxplus.be/activiteiten/online-filmfestival/
https://www.radio1mei.be/programma
https://www.1meiviering.be/
http://www.radio1mei.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmxbCALoOlw2QZrElzgmI57yuXGWgN8JFtoxNeEcs2mAz19w/viewform
http://www.radio1mei.be/
http://www.radio1mei.be/

