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PERSBERICHT 
LOOSBROEK, 1 februari ’13 

 

Jolwin Dobbelsteen stopt met WanWeek bij WanFM 
 

Na 162 afleveringen komt er op zaterdag 23 februari een einde aan het wekelijkse 

actualiteitenmagazine WanWeek op WanFM. Jolwin Dobbelsteen belooft met een 

spectaculaire laatste uitzending een punt achter zijn radiocarrière te zetten. In zijn programma 

vanuit De Zwaan in Heeswijk-Dinther blikt hij terug op zijn bijna twintigjarige loopbaan. Tot 

nu toe heeft in elk geval cabaretier Mark van de Veerdonk zijn medewerking toegezegd. De 

radio-uitzending vindt plaats tussen 12:00 en 14:00 uur. Bijwonen is gratis en wordt door 

Jolwin Dobbelsteen erg op prijs gesteld. 

 

Hij is bezig met nog meer aansprekende gasten. Verder spreekt hij met mensen die zijn 

twintigjarige carrière gevolgd hebben. Ook komt er een zaalmicrofoon waar om 12:30 uur en 

13:30 uur publiek kort kan reageren op het stoppen van WanWeek. De marktomstandigheden 

bieden de programmamaker weinig kans op een doorstart van zijn carrière. Jolwin 

Dobbelsteen wil daarom het einde daarvan op een leuke manier vieren en niet dat zijn 

loopbaan als een nachtkaarsje uitgaat. 

 

Jolwin Dobbelsteen moet noodgedwongen zijn werkzaamheden namens Laat Ze Maar Praten 

staken. Opdrachtgever de Bernhezer Omroep Stichting legt de focus op televisie. Hoewel de 

omroep tevreden is over de kwaliteit en het nieuws dat WanWeek oplevert is er onvoldoende 

budget om het radioprogramma te handhaven. 

 

Jolwin Dobbelsteen begon in 1993 als vrijwilliger bij SkyLine Streekradio (nu SkyLine FM) 

in Uden. Zijn radiojournalistieke opleiding aan de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg 

bracht hem bij Radio Gelderland en Omroep Brabant. Als freelance verslaggever leverde hij 

ook bijdrages aan BNR Nieuwsradio en Radio M Utrecht. Verder zijn reportages van hem 

uitgezonden in het Radio 1 Journaal, het NOS radionieuws en op de Wereld Omroep.  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Einde persbericht – noot voor de redactie 

Neem voor meer contact over de Bernhezer Omroep Stichting contact op met coördinator 

Peter van der Wijst: 06 – XX XX XX XX (redactie@wanfm.nl).  

 

Voor meer informatie over Jolwin Dobbelsteen kunt u bellen met 06 – 41 40 47 58 of mail 

naar jolwin@laatzemaarpraten.nl.  
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