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Oost-Souburg, 27 maart 2012

Zeeland maakt zich op voor De Zeeuwse Top 40
Op donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, maakt Omroep Zeeland de lijst van 40 beste platen
van Zeeuwse artiesten bekend. Een lijst die door de kijkers en luisteraars van Omroep
Zeeland wordt samengesteld. In aanloop naar de, inmiddels traditie geworden,
radiouitzending op Hemelvaartsdag start op 4 april een televisieserie rond de Zeeuwse Top
40 waarin Zeeuwse artiesten en hun muziek centraal staan. Deze 7-delige reeks is elke
woensdag vanaf 18.30 uur te zien bij Omroep Zeeland. Daarnaast wordt van 7 t/m 16 mei de
Zeeuwse muziek 10-daagse gehouden, waarin Omroep Zeeland extra veel aandacht besteedt
aan muziek uit Zeeland. Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete Zeeuwse hits.
OverNieuw
Vanaf dinsdag 3 april is de tv serie OverNieuw wekelijks te zien bij Omroep Zeeland. Een
serie over de jongste architectuur in Zeeland. Een tiental vaste gasten en een keur aan lokale
deskundigen bespreken onderwerpen als sociale woningbouw, nieuwe buitenplaatsen,
hergebruik boerderijen en infrastructurele kunstwerken. In spontane gesprekken nemen zij
de stand van zaken in de Zeeuwse bouwkunst door. Beschouwend, kritisch maar ook
oordelend. Niet alles is even geslaagd. Soms gaat het over wat nieuw is, soms moet het
eigenlijk opnieuw. Het programma OverNieuw is elke dinsdagavond vanaf 18.30 uur te zien.
Zeeuws water
Het jaar 2012 is door de Provincie Zeeland uitgeroepen tot het “Zeeuws jaar van het water”.
Omroep Zeeland sluit hierbij aan door in het programma Trugkieke regelmatig oude Zeeuwse
filmbeelden te tonen waarin leven op en aan het water centraal staat. Het programma Zeeuws
water dat vanaf donderdag 5 april wekelijks wordt uitgezonden sluit naadloos aan op het
“Jaar van het water” en de start van het duikseizoen. In deze 13-delige serie wordt de invloed
van de Deltawerken op de (onder)waternatuur in Zeeuws water belicht en wordt de kijker
wekelijks getrakteerd op bijzondere beelden van het onderwaterleven die doorgaans alleen
voor duikers te zien zijn. Zeeuws water wordt elke donderdagavond vanaf 18.30 uur
uitgezonden.
Omroep Zeeland is dé omroep van Zeeland en laat de vele gezichten zien van Zeeland op
internet, radio en tv. Zeeuws en betrokken, betrouwbaar en onderscheidend.

Kijk voor een actueel overzicht van de programmering op
www.omroepzeeland.nl/programmagids
_________________________________________________________________________________
Niet voor publicatie:
Voor vragen kunt u contact opnemen met Edwin de Kort, hoofdredacteur
tel: 0118 - 49 99 00
_________________________________________________________________________________
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Programmering televisie 2 april t/m 1 juli 2012
Maandag
18.00 Zeeland Nu
18.25 Weer
18.30 Editie 2012
18.40 Regioned
18.50 Zeeland in vogelvlucht
Dinsdag
18.00
18.25
18.30
18.55

De uitzending wordt herhaald tot 11.00
uur de volgende ochtend.

Zeeland Nu
Weer
OverNieuw
Zeeland in vogelvlucht

Woensdag
18.00 Zeeland Nu
18.25 Weer
18.30 De Zeeuwse Top 40
18.45 Regioned
18.55 Zeeland in vogelvlucht
Donderdag
18.00 Zeeland Nu
18.25 Weer
18.30 Zeeuws water
18.40 Regioned
18.50 Zeeland in vogelvlucht
Vrijdag
18.00
18.25
18.30
18.40
18.50

Zeeland Nu
Weer
Trugkieke
Regioned
Zeeland in vogelvlucht

Zaterdag
18.00 Zeeland Nu
18.10 Zeeland de week
18.35 De Zeeuwse Top 40
18.50 Regioned
18.55 Zeeland in vogelvlucht
Zondag
18.00
18.10
18.30
18.40
18.50
18.55

Zeeland Nu
OverNieuw (hh)
Zeeuws water (hh)
Trugkieke (hh)
Regioned
Zeeland in vogelvlucht
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