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Oost-Souburg, 19 juni 2011

Zomerprogrammering Omroep Zeeland
Op maandag 2 juli gaat de zomerprogrammering van Omroep Zeeland van start. Deze
programmering loopt door t/m zondag 30 september. De radioprogrammering blijft tijdens de
zomermaanden ongewijzigd, maar de invulling van het dagelijkse televisie-uur verandert.
Tijdens de zomerprogrammering programmeert Omroep Zeeland elk half uur een
nieuwsuitzending en het weer, gevolgd door Regioned of één van onderstaande programma’s:
Editie 2012
Omroep Zeeland laat zich ook tijdens de zomermaanden duidelijk zien in de provincie. Elke
week is er in de programmering ruim aandacht voor Zeeuwse evenementen. Naast diverse
radio-bijdragen, ook in de aanloop naar het evenement, programmeert Omroep Zeeland elke
maandagavond een uitgebreide televisiereportage. In het wekelijkse televisieprogramma, dat
als ondertitel "Editie 2012" meekrijgt, staan ontmoetingen met en verhalen van organisatoren,
deelnemers en bezoekers centraal. Omroep Zeeland kiest voor een grote variëteit aan
evenementen en heeft oog voor regionale spreiding.
Dromen van Messi
In de televisiereeks Dromen van Messi staat de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland centraal. In
13 afleveringen volgen we de verrichtingen van een elftal talentvolle Zeeuwse voetballers.
Allen dromen zij ervan ooit zo goed als Messi te worden, maar de weg naar de top is lang en
zwaar. Sportieve hoogte- en dieptepunten, succes en teleurstelling wisselen elkaar af. Dromen
van Messi is elke dinsdagavond vanaf 18.20 uur te zien.
De Zeeuwse Top 40 Clips
Jaarlijks maakt Omroep Zeeland op Hemelvaartsdag de lijst met de 40 beste platen van
Zeeuwse artiesten bekend. Een lijst die door de kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland
wordt samengesteld. In het televisieprogramma De Zeeuwse Top 40 Clips trakteert Elsa van
Hermon de kijkers van Omroep Zeeland op de leukste muziekclips van Zeeuwse artiesten die al
in de Zeeuwse Top 40 staan of via het tonen van een clip in dit programma een plaatsje hopen
te veroveren in de lijst van 2013. Het programma De Zeeuwse Top 40 Clips is elke woensdag
vanaf 18.20 uur te zien bij Omroep Zeeland.
Beleef de kern
Elke donderdag programmeert Omroep Zeeland vanaf 18.20 uur het televisieprogramma
Beleef de kern. In dit wekelijkse programma worden legendes, bijzondere wetenswaardigheden
en gebeurtenissen van een dorp in de gemeente Terneuzen verteld door bewoners zelf.
Wekelijks komen er een aantal korte verhalen uit Biervliet, Hoek, Koewacht, Philippine,
Westdorpe, Zaamslag of Zuiddorpe voorbij die een verrassend beeld van deze dorpskernen in
Zeeuws-Vlaanderen schetsen.
Trugkieke
Het jaar 2012 is door de Provincie Zeeland uitgeroepen tot het "Zeeuws jaar van het water".
Omroep Zeeland sluit hierbij aan door tijdens de zomermaanden in het programma Trugkieke
oude Zeeuwse filmbeelden te tonen waarin leven op en aan het water centraal staat. Trugkieke
wordt elke vrijdagavond na Zeeland Nu en het weer uitgezonden.

Pagina 1 van 2

PERSBERICHT
De Zeeuw van Vlaanderen
Met de start van de zomerprogrammering keert ook het programma De Zeeuw van Vlaanderen
terug. Het programma is vanaf 30 juni elke zaterdagavond weer te zien en biedt net als
voorgaande jaren grensoverschrijdende televisie met de nadruk op zomerse evenementen en
activiteiten in Zeeland en Vlaanderen.
Uitzendtijden zomerprogrammering Omroep Zeeland televisie
Maandag
18u00 Zeeland Nu
18u15 Weer
18u20 Editie 2012
18u30 Zeeland Nu
18u45 Weer
18u50 Regioned

Donderdag
18u00 Zeeland Nu
18u15 Weer
18u20 Beleef de kern
18u30 Zeeland Nu
18u45 Weer
18u50 Regioned

Dinsdag
18u00 Zeeland Nu
18u15 Weer
18u20 Dromen van Messi
18u30 Zeeland Nu
18u45 Weer
18u50 Regioned

Vrijdag
18u00
18u15
18u20
18u30
18u45
18u50

Woensdag
18u00 Zeeland Nu
18u15 Weer
18u20 De Zeeuwse Top 40 Clips
18u30 Zeeland Nu
18u45 Weer
18u50 Regioned

Zaterdag
18u00 Zeeland Nu
18u10 Zeeland de Week
18u25 De Zeeuw van Vlaanderen
18u30 Zeeland Nu
18u40 Regioned
Zondag
18u00
18u10
18u20
18u30
18u40
18u50

Zeeland Nu
Weer
Trugkieke
Zeeland Nu
Weer
Regioned

Zeeland Nu
Dromen van Messi (hh)
De Zeeuwse Top 40 Clips (hh)
Zeeland Nu
Beleef de kern (hh)
Trugkieke (hh)

De programma's worden ieder uur tot de volgende ochtend 11u00 herhaald.
De zomerprogrammering van Omroep Zeeland loopt van maandag 2 juli t/m zondag 30
september 2012.
Kijk voor een actueel overzicht van programmering op
www.omroepzeeland.nl/programmagids
Omroep Zeeland
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.
____________________________________________________________________
Voor vragen kunt u contact opnemen met Edwin de Kort, hoofdredacteur
tel: 0118 - 49 99 00
____________________________________________________________________
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