
 

 

Gedicht Geluidjes 

 
Radio Gemiva huisdichter Asya vat de uitzenddag samen op poëtische wijze.  
Lees hieronder haar gedicht van woensdag 10 april dat om 14.15 uur werd uitgezonden. 

 
Goeie woensdag lieve luitjes, 
Het is 10 april, the day after mijn verjaardag dus alleen maar vrolijke daggedichtgeluidjes 

Waar is het feestje, hier is het feestje 
Ik laat van me horen, hiep hiep hoera en zeg ja! 

Het is weer tijd voor dagdichter Asya, 
Samen maken wij het verschil, wij zijn Radio Gemiva 

Het is weer woensdag en we kijken hier allemaal naar uit, 
Een dag bij Radio Gemiva past als een tweede huid 

Zo'n dag luister ik met verbazing uur na uur mee, 
Van zo’n fijn team is er gewoon geen twee 

Ook Uit De Kunst maakt met zelfgemaakte taart het verschil, 
Samen smullen we van de enige echte taart die ik ook vandaag nog wel wil 

Het is een fruitige kersentaart met monchou, 
En dat helemaal voor de radio-crew 

Weerman Pieter zit nu nog lekker op vakantie in het zonnetje maar volgende week in de kou, 
Beloofd is beloofd dus bewaar ik in de vriezer een stukje taart voor jou 

DJ Dylan doet het interview met Gerrie Lammé in Gouda, 
Daar is zaterdag de 13e een gevarieerde studiedag voor cliënten, dus ga maar na 

Met verschillende leergroepjes is er voor elk wat wils, 
Ook is er toneel van Inspringtheater dus geenszins lui of stils 

Hier op locatie De Zonnehoek is Sander al twee maanden bezig met het opleuken van 
bezemstelen, 
Met stiften en verf versiert hij deze met zonnetjes, hartjes, bloemetjes en bijtjes en nog 
velen 

In Oostvoorne staat het Agathahuis, 
Zij brengen de Locatie Top 5 en daarmee voelt DJ Arnold zich helemaal thuis 

Wij zijn Radio Gemiva, iedere week op woensdag, 
Bel of mail voor een verzoekplaatje, gewoon omdat het mag! 
 
Aysa 
 

 


