
 

 

Gedicht Geluidjes 

 
Radio Gemiva huisdichter Asya vat de uitzenddag samen op poëtische wijze.  
Lees hieronder haar gedicht van woensdag 3 april dat om 14.15 uur werd uitgezonden. 

Goeie woensdag lieve luitjes, 
Het is 3 april en de hoogste tijd voor de daggedichtgeluidjes 

Ik laat van me horen en zeg ja! 
Hier is Asya! 

Samen maken wij het verschil dus mail of bel, 
Wij zijn radiogemiva.nl! 

Vandaag is het hele team van de partij, 
Niemand is op vakantie, naar de tandarts of zomaar een dagje vrij 

Collega Eli is gelukkig aan de beterende hand, 
Dit keer heeft hij last van z'n been en niet eens een gaatje in zijn tand 

De DJ's (behalve Eli), de weerman, de videograaf, de coach en ikzelf, we zijn er dus bijna 
weer allemaal, 
Radio Gemiva maakt het verschil en wij het muzikale kabaal! 

De zomertijd is iedere keer toch weer even wennen, 
Maar 1 uurtje korter slapen om ons vele uurtjes langer door het zonnetje te laten 
verwennen 

Pieter onze weerman houdt voor ons de zon wel in de gaten, 
Bijvoorbeeld of het warm genoeg is om de tuinspullen vanavond buiten te laten 

De voorjaarsmarkt in de Ommedijk in Leiderdorp is dan wel warmpjes binnen, 
Van 12 tot half 4 kan vandaag het snuffelen gaan beginnen! 

In Oud Ade zijn in de boerderij van de woon-werklocatie vijf kuikentjes geboren, 
Het is immers lente en de kippen laten zich door de zomertijd echt niet storen 

Ze zitten nu nog lekker warm binnen maar gaan straks toch naar buiten, 
Wel als kip zonder naam... Dus bedenk snel mooie namen anders kunnen ze daarnaar fluiten 

Radio Gemiva laat van zich horen 
Ook onze coach Jaap slingert onverwachts zijn vliegende agenda om onze oren 

De Locatie Top 5 komt deze keer van Atalanta  
Ik wens jullie goede nummers toe en een leuke dag hierna 

 
Aysa 

 

 


