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Contact 
 

Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek; 

handelend onder de naam Bie Os, mijn streekomroep. 

Raadhuisstraat 64 

6129 CE Urmond 

 

Telefoon: 046–47 47 555 

Internet: www.bieos-omroep.nl 

 

Kamer van Koophandel: 

Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek 74958836 

Ministerie van Financiën: 

BTW: NL860087554 B01 

Bankrelatie: 

RABO bank IBAN: NL76 RABO 0342 4807 58 

 

 

E-mailadressen: 

Algemeen en informatie over de omroep:  welkom@bieos-omroep.nl 

Vrijwilliger worden:     jaikwil@bieos-omroep.nl 

Nieuws, persbericht of evenementen:   redactie@bieos-omroep.nl 

Adverteren:       sales@bieos-omroep.nl 

Vragen en/of opmerkingen:     bestuur@bieos-omroep.nl 
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Voorwoord 
 

Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek is bij notariële akte op 24 mei 2019 opgericht 

door de heren Ruud de Pree, Roy Alberts en Hein Martens. Nadat aan alle voor-
waarden was voldaan, is de stichting op 1 januari 2020 daadwerkelijk een streek-
omroep geworden, onder de handelsnaam Bie Os, mijn streekomroep. Tevens de 

naam van de radio- en televisiezender en de sociaal media kanalen. De naam verwijst 
naar wat er in onze Westelijke Mijnstreek aan nieuws, cultuur en wetenswaardigheden 

voorhanden is. 

In de gemeente Stein was de Lokale Omroep Stein (LOS) actief. Voor de gemeenten 

Beek en Sittard-Geleen was dit Streekomroep Start. Beide organisaties zouden 
samengevoegd moeten worden tot één streekomroep voor de Westelijke Mijnstreek. 

Dit om aan de wensen van de overheid gehoor te geven. Jarenlang vond er tussen 
beide omroepen overleg plaats, ondersteund door OLON/NLPO, en juridische 
advisering van buitenaf. Nadat ook de gemeenteraden van de gemeenten Beek, 

Sittard-Geleen en Stein akkoord waren, kon bij het Commissariaat voor de Media een 
zendmachtiging worden aangevraagd. Per 1 januari 2020 mocht Bie Os als streek-

omroep legitiem gaan uitzenden. 

De jaren 2019 en 2020 stonden in het teken van het bouwen aan een nieuwe 

organisatie en daarnaast via onze mediakanalen kijkers en luisteraars voorzien van 
informatie en programma’s. En dat was geen sinecure, want zoals bij de meeste 

organisatie wijzigingen het geval is, zijn dit trajecten van vallen en opstaan. Ook 
binnen Bie Os, mijn streekomroep zullen de cultuurverschillen tussen de teams van de 
voormalige Streekomroep Start en de Lokale Omroep Stein LOS beslecht moeten 

worden om echt te verbinden en de resultaten naar een hoger niveau te tillen. 

Maar ondanks bovenstaand gegeven hadden wij zonder onze vrijwilligers niet kunnen 
bereiken waar wij nu staan. De vrijwilligers kunnen in alle opzichten gebruik maken 
van kwalitatief goed materiaal, of het nu gaat om het maken van Live opnames, radio 

of televisie uitzendingen. Dit is te danken aan de inzet van de vrijwilligers van voor de 
voormalige Lokale Omroep Stein die door noeste arbeid in hun vrije tijd er zelf voor 

gezorgd hebben dat het studiocomplex technisch gezien in optimale staat verkeerd 
voor het produceren van radio- en tv programma’s. Daar ben ik als voorzitter 
ontzettend trots op dat wij beschikken over dit soort mensen. Ik ben ervan overtuigd 

dat wij SAMEN een mooie toekomst tegemoet gaan met Bie Os, mijn streekomroep. 

Rick Ummels 

Voorzitter Bestuur 
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Algemeen 
 

Bie Os, mijn streekomroep, is dé streekomroep voor de Westelijke Mijnstreek 
voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. 

Dagelijks maken meer dan 75 vrijwilligers radio-, televisie en multimediale 
programma’s voor de inwoners van de Westelijke Mijnstreek. 

 
De doelstelling van Bie Os, mijn streekomroep is het uitzenden van omroep-
programma’s bestemd voor de eigen omgeving en die tegemoetkomen aan de 

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en sportieve behoeften. 
Vanuit de regelgever zijn er een aantal eisen die gesteld worden aan een lokale 

omroep, de zogenaamde ICE-Norm. De programma’s dienen Informatief, 

Cultureel en Educatief te zijn.  

Bie Os, mijn streekomroep denkt hierin een goede mix gevonden te hebben om 

zowel de luisteraars, kijkers en lezers alsook de regelgever tevreden te stellen.  

Onze huidige zendmachtiging, verkregen van het Commissariaat voor de Media, 

is geldig tot 1 januari 2025. 
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Organisatie 
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Programma Beleidsbepalend Orgaan 
 

PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) 

 

Het PBO is representatief voor de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomen-

de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en 

streeft naar een evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd en geslacht. In 

geval het verzorgingsgebied van de lokale publieke media-instelling meer dan 

een gemeente omvat streeft het PBO tevens naar een evenredige vertegen-

woordiging. 

Taak PBO 

 

De belangrijkste taken van het PBO zijn: 

-het PBO bepaalt het media-aanbodbeleid van de lokale publieke media-instel-

ling, rekening houdend met het in artikel 2.70 van de Mediawet opgenomen 

programma-aanbodvoorschrift; 

-zij controleert of het door haar vastgestelde beleid voor het media-aanbod 

correct wordt uitgevoerd. 

-tevens rapporteert het PBO haar bevindingen hierover tenminste twee maal per 

jaar aan het bestuur van de lokale publieke media-instelling en jaarlijks aan het 

Commissariaat voor de Media over de uitvoering van het door haar vastgestelde 

media-aanbodbeleid. 

 

Samenstelling PBO 

Na de samenvoeging tot één omroep is de samenstelling van het PBO als volgt: 

Stroming Naam 

Onderwijs Dhr. Jan Tholen 

Werknemers (via FNV) Dhr. Wil Driessen 

Cultuur en Kunst Dhr. Seph Castro (secretaris) 

Cultuur en Kunst Dhr. Wim Stijnen 

Kerkgenootschappen Pastoor Schwillens 

Maatschappelijke Zorg en Welzijn Mw. Jessie Blanksma  

Werkgevers Dhr. Wil Meijers 

Sport/Recreatie Dhr. Hans Slangen 

Etnische/Culturele minderheden Dhr. Eric Khoe 

Voorzitter Dhr. Cees Sterk 

 

Het Commissariaat van de Media schrijft voor dat het PBO uit ten minste vijf 
leden dient te bestaan die afgevaardigd zijn door organisaties/instellingen die 
de genoemde stromingen vertegenwoordigen. 
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Het bestuur van de Bie Os, mijn streekomroep is dan ook trots om over een 

betrokken PBO van dergelijke omvang te kunnen beschikken hetgeen bevestigd 
hoe sterk de streekomroep met de samenleving van de Westelijke Mijnstreek 

verbonden is. 

 

Voor de PBO' s van Streekomroep Start en de Lokale Omroep Stein stond 2019 
in het teken van de samenvoeging van beide omroepen tot één nieuwe streek 

omroep. In de eerste helft van 2019 kwamen de PBO' s van beide omroepen 
nog apart bij elkaar. In juni vernamen wij dat de voorzitter van het PBO 

Streekomroep Start en oud-bestuurslid van deze omroep, Jules Hendriks, 
plotseling was overleden. 

 

Vanaf juli werd er een begin gemaakt met het bij elkaar voegen tot één PBO. 
Op 3 december van dat jaar ging het nieuwe PBO van start met 10 leden die de 
maatschappelijke stromingen vertegenwoordigen. Uit haar midden werden de 
heer Cees Sterk tot voorzitter en de heer Seph Castro tot secretaris benoemd. 

Het PBO stelde tevens in haar nieuwe samenstelling het Media-aanbod beleid 
van de Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek, Bie Os, mijn streekomroep 
2020 vast, hetgeen voor deze nieuwe omroep de basis voor de programmering 
zal zijn. 

 

Bijeenkomsten PBO 

 

Het nieuwe PBO kwam in het verslagjaar tweemaal bij elkaar. Onderwerp van 
bespreking was telkens de samenstelling van het PBO en de stand van zaken in 
het proces van de totstandkoming van de nieuwe omroep. 

 
 

Beoordeling Programmering 

 

Programmaoverzicht en uitzendschema TV 2020 
• van 07:00 uur tot 09:00 uur TV-programma; 

• van 09:00 uur tot 10:00 uur TV-Gézet; 
• bovenstaande programmering wordt 6 keer per dag herhaald; 
• iedere woensdag om 19:00 uur wordt het programma gewisseld; 

• wekelijks worden er diverse programma’s uitgezonden waaronder een 
vast onderdeel Rondom Os, met nieuws en informatie vanuit de regio; 

•  vrijwel eenmaal per maand op donderdagavond vanaf 18:30 uur zijn de 
raadsvergaderingen van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein live te 
volgen via twee separate kanalen; 

• met Carnaval is de programmering vervallen en zijn overwegend 
Carnavalsprogramma's, clips en optochten uit voorgaande jaren uit de 

gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein uitgezonden. 
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Programmaoverzicht uitzendschema Radio  

De evenwichtige verdeling van aandacht voor de maatschappelijke stromingen en 

aandachtgebieden, zoals cultuur, onderwijs, economie, gezondheid, sport, enz. was 

ook aanwezig in de radioprogrammering van de streekomroep. 

Radio programmering in 2020: 

 

 

Met deze programmering is er sprake van een evenwichtige verdeling van de 
maatschappelijke stromingen en aandachtsgebieden in het Tv-aanbod. 

 
Presentatie en kwaliteit van de programma’s was ook in 2020 van voldoende niveau. 
 

 

Uur Maandag   Dinsdag   Woensdag    Uur Donderdag   Vrijdag   Zaterdag   Zondag   Uur 

0:00 
Midnight 

Music  
N 

Midnight 
Music  

N 
Midnight 

Music  
N 

0:00 
Midnight 

Music  
N Midnight Music  N Midnight Music  N 

Midnight 
Music  

N 

0:00 

1:00 1:00 1:00 

2:00   N   N   N 2:00   N   N   N   N 2:00 

3:00   N   N   N 3:00   N   N   N   N 3:00 

4:00   N   N   N 4:00   N   N   N   N 4:00 

5:00   N   N   N 5:00   N   N   N   N 5:00 

6:00 

L1 radio (L1) R 

L1 radio (L1) R L1 radio (L1) R 

6:00 

L1 radio (L1) R L1 radio (L1) R 

  N   N 6:00 

7:00 7:00   N   N 7:00 

8:00   N 8:00 
Wakker worden 

met Hub  
L 

Kerk en 
Samenleving 

L 

8:00 

9:00   N   N   N 9:00   N   N 9:00 

10:00 
Forum op 
maandag 

L 

  N 
Forum op 
woensdag 

L 

10:00 

  N 
Forum op 

vrijdag 
L 

Land van 
Swentibold  

O 
Forum op 

zondag 
L 

10:00 

11:00   N 11:00 11:00 

12:00 
Gute Laune Bie 

Os 
O 

Gute Laune 
Bie Os 

O 
Gute Laune Bie 

Os 
O 12:00 

Gute Laune Bie 
Os 

O 
Gute Laune Bie 

Os 
O   

O 

Partimento  O 12:00 

13:00 Goud en Oud N Goud en Oud  N Goud en Oud  N 13:00 Goud en Oud  N 
Music Time 

Machine  
L   Easy Listening  N 13:00 

14:00   N   N   N 14:00   N 

Roesjpopshow  O 
Volksmusikantenp

arade  
L 

  N 14:00 

15:00 
Uit eigen 
provincie  

N 
Uit eigen 
provincie  

N 
Uit eigen 
provincie  

N 15:00 
Uit eigen 
provincie  

N 
De 

Hoeskamer  
O 15:00 

16:00 
Forum op 
maandag 

H 

  N 
Forum op 
woensdag 

H 

16:00   N 
Forum op 

vrijdag 
H 

Schlagerparade  L 
Forum op 

zondag 
H 

16:00 

17:00   N 17:00   N 
Kevin's klyne 

feestje  
O 

17:00 

18:00 Backstage L/O 
Hits van 
Vandaag  

N 
Hits van 
Vandaag  

N 18:00   N   N 

Afterparty  O 

18:00 

19:00   N 
Holland 
Express  

L 
HaFa nieuws & 

muziek  
O 19:00 Memories  O 

Nashville  L 90sDanceMix O 
19:00 

20:00 Popkrakers L 
Eine gooie 

aovend mèt…  
L 

Heartbeat  L 20:00 Limburg Rock  L 
Lazy Rocker 

Show  
L 

20:00 

21:00 LOS in de blues  L 

Rock Explosion  L 

21:00 

Dondersjlaag  L 

Blues & 
Showtime  

L   N 21:00 

22:00   N Jazzkasteel  L 22:00 Blues Nonstop  O   N   N 22:00 

23:00 
Midnight 

Music  
N 

Midnight 
Music  

N 
Midnight 

Music  
N 23:00 

Midnight 
Music  

N Midnight Music  N Midnight Music  N 
Midnight 

Music  
N 23:00 
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Programmaleiding 

 

De programmaleiding onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur is 

verdeeld in vier divisies TV, Radio, Kabelkrant en Online. 

Bie Os – mijn streekomroep staat midden in de streek 

Het heeft tijdens en na de samenvoeging van beide omroepen even tijd gekost 

om alle redactionele neuzen dezelfde kant op te krijgen. Bie Os, mijn 

streekomroep is dé omroep van de streek, voor de streek. Elk item moet zijn 

wortels hebben in de Westelijke Mijnstreek en bij voorkeur positiviteit 

uitstralen. 

Kabelkrant (TV Gézet) 

TV Gézet wordt ingevuld door een (te) kleine groep vrijwilligers. We gaan niet 

voor de snelle actualiteit, aangezien we niet kunnen en willen concurreren met 

nieuwsmedia als De Limburger. Wel bieden wij een breed platform voor 

verenigingen en gemeenten. Persberichten uit de regio krijgen, waar nodig 

bewerkt, een plaats op; de TV Gazet.  

Social media zijn van steeds groter belang voor een breed bereik. Daarom 

worden alle items ook via Bie Os, mijn streekomroep op Facebook geplaatst, 

vanwaar veel berichten vaak worden gedeeld. Daarmee gaat de streekomroep 

uit de Westelijke Mijnstreek de wereld in. Overigens kan wereldwijd iedereen 

Bie Os, mijn streekomroep volgen via www.bieos-omroep.nl, inclusief 

terugkijken en terugluisteren. Externe ondersteuning 

Samenwerking /Externe ondersteuning werd verleend door: 

• Milo Kusmic van 2K Communicatie, bij het herinrichten van de 

infrastructuur van het uitzendsysteem voor televisie, en tevens ter gedeeltelijke 

of algehele ondersteuning van ons team TV Techniek. Door gebrek aan 

voldoende capaciteit aan menskracht, zijn de raadsvergaderingen van onze 

vrijwilligers overgenomen. Er was telkens wel tenminste één van onze 

vrijwilligers beschikbaar voor het opbouwen van de productie set en voor 

camerawerkzaamheden. 

• Sandra Schols van Nouveau Départe, in het beheren van social media. 

• Regelmatig werd met de vrijwilligers van de Ziekenhuis Omroep Sittard 

samengewerkt, zoals bij de Carnavalsoptochten, The Passion en het 

Oktoberfeest. 

Redactie 

De redactionele invulling viel tot 1 november 2019 onder de verantwoording 

van de redactieraden van respectievelijk Streekomroep Start en Lokale Omroep 

Stein.   
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Per 1 november is de eindredactie door Bie Os, mijn streekomroep 

overgenomen. 

De Redactieraad werd bij de jaarafsluiting 2020 gevormd door: 

• de heer Bert Salden, hoofdredacteur 

• de heer Dan Vanhoudt, mediamanager 

• vrouw Irma Coumans, teamleider Redactie 

• de heer Henri Brouns, teamleider Radio 

• mevrouw Miriam van Es, teamleider Televisie 

• de heer Willem Laugs, teamleider IT-beheer 

Iedere kijker en luisteraar kan items aandragen voor de diverse platforms van 

Bie Os, mijn streekomroep. Dat kan bij voorkeur per email naar 

redactie@bieos-omroep.nl. Elke maandagavond vergadert de redactieraad, 

bestaande uit vertegenwoordigers van TV, Radio en TV Gézet, over de 

binnengekomen items en eigen ideeën en worden keuzes gemaakt. Ook wordt 

dan gekeken welke media het meest geschikt zijn en wie het item verder 

uitwerkt. Komen er tussentijds belangrijke items binnen die niet kunnen 

wachten, dan beslissen de hoofdredacteur en de mediamanager. 

Vrijwillige medewerkers 

 

Bie Os, mijn streekomroep wordt gedragen en vormgegeven door ruim 75 

vrijwilligers. Deze personen zijn een overeenkomst met de Stichting Omroep 

Westelijke Mijnstreek aangegaan. Op basis van deze overeenkomst zijn 

uiteindelijk allen betrokken bij de vervaardiging van radio en/of 

televisieprogramma’s en het goed functioneren van de omroep in de meest 

ruime zin, met alle daarbij behorende werkzaamheden. 

De belangrijkste drijfveer bij dit vrijwilligerswerk is de persoonlijke 

belangstelling en liefhebberij die men door het omroepwerk verder weet te 

ontwikkelen. 

De communicatie met alle medewerkers vindt plaats via de web-mail, 

publicatiebord in de studio, middels informele bijeenkomsten die regelmatig 

gehouden worden. Tijdens deze coronapandemie vinden bijeenkomsten digitaal 

plaats via Teams. 

Na de samenvoeging in 2020 waren er bij Stichting Omroep Westelijke 

Mijnstreek 75 medewerkers/vrijwilligers in de administratie opgenomen. 

Het aantal vrijwilligers is na de samenvoeging van de omroepen teruggelopen, 

maar wij zien ook de tendens dat, is het weliswaar mondjesmaat, nieuwe 

mensen zich aanmelden bij Bie Os en dat verheugt ons zeer natuurlijk. 
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Bestuur 
 

Het bestuur van de Bie Os, mijn streekomroep bestond tot december 2020 uit 

de volgende personen: 

• de heer Ruud de Pree, voorzitter 

• de heer Roy Alberts, secretaris 

• de heer Hein Martens, penningmeester 

• de heer Dennis Pantekoek, bestuurslid 

Met ingang van 14 december 2020 bestaat het bestuur van Bie Os, mijn 

streekomroep uit onderstaande personen:  

• de heer Rick Ummels, voorzitter 

• de heer Mart Op den Camp, vicevoorzitter 

• mevrouw Ronny Hermans-Spijkers, secretaris 

• de heer Norbert Daamen, 2e secretaris 

• de heer Hein Martens, penningmeester 

• de heer Dennis Pantekoek, bestuurslid 

• de heer Hubert Hermans, bestuurslid personele aangelegenheden 

Activiteiten  

Formeel vergaderde het bestuur iedere 2de dinsdag van de maand. Er werden 

twee PBO-vergaderingen bijgewoond. Voordat de Coronapandemie uitbrak zijn er 

tijdens het proces van de samenvoeging van beide omroepen extra mede-

werkers vergaderingen gehouden voor alle vrijwilligers. Helaas was het in 2020 

als gevolg van Corona niet mogelijk om een Algemene Medewerkers Vergadering 

te houden. Alle medewerkers werden in de gelegenheid gesteld om per e-mail 

vragen te stellen aan de voorzitter. Het bestuur nam in wisselende samenstelling 

deel aan verschillende werkoverleggen, redactievergaderingen en bijeenkomsten. 
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Toekomst  
  

Het bestuur dat met ingang van december 2020 is aangetreden ziet de 

toekomst vol vertrouwen tegemoet. Wij streven naar een vrijwilligers 

organisatie met een professionele uitstraling en waar mensen met plezier en 

respect voor elkaar hun hobby kunnen uitoefenen. 

Helaas zijn er tijdens het gehele proces van samenvoeging van beide omroepen 

ook bekwame vrijwilligers om hun moverende vertrokken. Nochtans hopen wij 

dat met het nu gevoerde beleid een aantal mensen terug zullen keren bij Bie 

Os. 

Dit betekent echter niet dat er geen behoefte is aan vrijwilligers, met name op 

het gebied van ICT, redactie, technici, cameramensen en editors zoeken wij nog 

mensen. 

Daarnaast blijft verjonging ook een punt van aandacht binnen onze omroep. 

Tijdens de nu nog heersende corona pandemie gaan wij na denken over een te 

vormen Promotieteam, om enerzijds jongeren aan te trekken en anderzijds de 

streekomroep bredere naamsbekendheid te geven. 

Financieel 
 

In het jaar 2020 werden de volgende bekostigingsbijdragen van de drie 

gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein ontvangen: 

-gemeente Beek € 10.512,50 

-gemeente Sittard-Geleen € 65.470,- 

-gemeente Stein € 16.623,- 

Wij sluiten dit boekjaar af met een positief resultaat van € 95.687,--.  

Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene Reserve, die hierdoor eveneens 

€95.687,-- bedraagt, aangezien dit de eerste jaarrekening is van Bie Os, mijn 

streekomroep. Dit resultaat is hoofdzakelijk tot stand gekomen door de 

schenkingen van de beide voormalige omroepen. 

Zoals te doen gebruikelijk maken ook de Jaarrekeningen deel uit van dit 

verslag.  

In de bijlage vindt u:  

-Bie Os, mijn streekomroep Jaarrekening november 2019 t/m december 2020. 
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Radio 

 

Ons radioschema is goed en veelzijdig gevuld. Het actualiteitenprogramma 

Forum besteedt vier keer per week twee uur lang aandacht aan wat er speelt in 

de regio, met veel gasten die nu vanwege corona alleen telefonisch kunnen 

worden gesproken. 

Er is een veelzijdige muziekrepertoirekeuze, waardoor vrijwel elke doelgroep 

aan bod komt en de vrijwilligers de passie voor hun muziekstijlen kunnen 

presenteren aan een breed publiek. 

De vrijwilligers van LOS en Start hebben naar de mening van teamleider radio, 

de heer Henri Brouns de weg naar Urmond gevonden. Helaas moet worden 

geconstateerd dat corona een behoorlijk stempel op het reilen en zijlen van de 

omroep heeft gedrukt en dan met name bij de radio. Maar dat hebben de 

luisteraars niet gemerkt. De programmamakers en technici hebben hiervoor op 

een perfecte manier voor gezorgd. Waarvoor de heer Brouns zijn oprechte dank 

uitspreekt. Hier en daar zijn nog wat wijzigingen, verbeteringen in de techniek 

toegepast om de kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid te verbeteren. Ook hier 

denkt hij, er met zijn team in te zijn geslaagd. Veel technici hebben de stap 

naar digitalisering zonder noemenswaardige problemen doorstaan. In het 

algemeen kan worden gezegd dat de Radio stabiel draait, qua techniek en qua 

inzet. Beide studio’s worden intensief gebruikt. De radioprogramma’s worden 

door een 43-tal vrijwilligers verzorgd: presentatoren, redacteuren, verslag-

gevers en technici.  

Gedurende het jaar mag wel worden opgemerkt dat de samenvoeging geleid 

heeft tot een omroep, wat de radio betreft waar iedereen zich op zijn gemak 

voelt.  Helaas heeft corona ook geleid dat het programma Kerk en Samenleving 

tijdelijk is gestopt. De samenvoeging van de muziek database van Start en Los 

is nog in volle gang. Alle nummers worden opnieuw beluisterd en met alle 

gegevens ingevoerd in de database. Hier zijn Ton Lexis en Frank Ivens mee 

bezig. Dit is een hele klus. Ook zijn er contacten gelegd met L1 om het 

Limburgse Nieuws ook via onze Omroep door te zetten. Dit is reeds 

verwezenlijkt.  

Als de corona voorbij is zullen diverse acties, zoals opleiding, refreshing en 

radiobijeenkomsten opnieuw worden opgestart. Ook zijn er ideeën om op 

diverse manieren de radio in 2021 te promoten een ervan is uitzendingen op 

locatie. 

Ondanks het feit dat de heren John Wanier, Rinus Moerkens en Mw. Christiane 

Moerkens in 2020 afscheid hebben genomen, mochten wij in de afgelopen 

periode weer  2 nieuwe programmamakers begroeten. Een derde staat te 

trappelen om te beginnen in januari 2021. 
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Televisie 

 

2019 was voor de divisie TV een jaar met twee petten. Aan de ene kant was het 

van belang om de wekelijkse programmering voort te zetten en aan de andere 

kant was het gewenst al mee te denken aan de ontwikkeling van een nieuwe 

omroep. Dit zorgde naarmate 2019 vorderde voor een verschuiving van de 

balans van de omroepen Start en LOS naar de nieuwe omroep. Dit was te 

merken aan de invulling van de wekelijkse uitzending. Was in het begin van het 

jaar nog ruimte voor de gebruikelijke programmering, later in het jaar werd het 

meer en meer noodzakelijk om terug te vallen op herhalingen. 

In 2020 lukt het om steeds meer extra tv-programma’s te produceren die zorgen 

voor een brede variatie, waarbij steeds de regio centraal staat. Denk aan “Jeder 

zien hobby”, “Local heroes”,  “Prominent”, “Weg bie os” (mensen uit ons 

heemland die elders succesvol zijn), “Anno” (nostalgische terugblikken), “De 

ondernemer” en meer. Het weekmagazine Rondom Os brengt actualiteiten uit de 

regio. 

Rondom Os ververst elke woensdagsvond en wordt vervolgens om de drie uur 

herhaald. Tussentijdse actualiteiten kunnen gedurende de week worden 

toegevoegd. Een sportprogramma staat in de steigers, maar wacht tot de 

coronabeperkingen zijn verminderd. Erg populair is “Zuyderland in beweging”, 

een driewekelijks programma dat samen met Zuyderland werd gemaakt. 

Inmiddels is ook met De Domijnen een partnerprogramma opgestart en meer 

volgt. Zo is er een goed contact met Brightlands Chemelot. 

Regionale activiteiten als de intocht van Sint Nicolaas en Carnaval krijgen, 

ondanks de beperkingen, veel aandacht, terwijl ook de kerst een regionale 

invulling krijgt. En elke zaterdagavond en zondagmiddag is er een matinee-

uitzending, soms een terugblik, soms een actueel item voor een brede 

doelgroep. 

Er zijn meer plannen, die deels worden beperkt door een tekort aan vrijwillige 

mankracht. Onze vrijwilligers zijn vooral pensionado’s en erg voorzichtig in dit 

coronatijdperk.  

Social Media-kanalen 

 

Het afgelopen jaar stonden wij niet stil. Het lukte onze vrijwilligers telkens weer 

een mooie en uitgebreide programmering te verzorgen, al was dat soms niet 

makkelijk. Ook via onze social media-kanalen hebben we geprobeerd de kijkers 

en luisteraars op de hoogte te houden van het nieuws uit de Westelijke 

Mijnstreek. 
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Hieronder delen we een paar mooie cijfers en leuke weetjes van het afgelopen 

jaar: 

-we mochten maar liefst 𝟣𝟨𝟦𝟢 nieuwe volgers verwelkomen op onze Facebook 

pagina; 

-onze pagina wordt door 𝟷𝟻𝟷𝟶 mensen gevolgd; 

-2448 mensen vinden onze pagina leuk. 

Van al onze volgers is 𝟼𝟸% man en 38% vrouw en de leeftijd onze volgers 

varieert tussen de 35 en 65 jaar. Wij merken dat de groep van 25+ en 65+ ook 

steeds vaker onze kanalen weet te vinden. 

De meeste volgers wonen in Geleen (155), Sittard (152), Beek (53), Stein (126) 

en Elsloo (96). Daarnaast hebben wij ook volgers die wonen in Maastricht, 

Valkenburg en zélfs in Utrecht. Nu spreken wij alleen over Nederland, maar wist 

u dat ook mensen uit België, Duitsland, England, Frankrijk en Oostenrijk onze 

pagina volgen. Het nieuws uit de Westelijke Mijnstreek wordt zelfs gevolgd 

vanuit Indonesië en de Verenigde Staten! 

Hoewel dit jaar voornamelijk in het teken van de corona-epidemie stond, wisten 
onze vrijwilligers telkens weer interessante mensen met bijzondere mooie 
verhalen te ontmoeten. We hebben voor een omroep met vrijwilligers weer 

ontelbaar veel producties gemaakt, en een aantal staken er met kop en 
schouders bovenuit zoals: 

 
1. Zingende Kapelaan van Genhout (21.900) 

Met zijn zoetgevooisde stem weet Kapelaan Charles iedereen voor zich te 

winnen. Hij geeft hoop en kracht in moeilijke tijden. 
 

2. Rolstoeltraining Westelijke Mijnstreek (15.600) 
In de Gemeente Beek konden inwoners van de Westelijke Mijnstreek een 
rolstoeltraining volgen. Behendigheid en veiligheid staan hoog op de lijst. 

 
3. Willem Alexander in Stein (9.700) 

Onze Koning was op bezoek in de Gemeente Stein en Bie os, mijn 
streekomroep was erbij. 
 

4. Jerusalem challenge medewerkers Zuyderland Geleen (9.400)  
De Jerusalem challenge was een grote hit tijdens de eerste coronagolf. Het 

nummer en de bijhorende dans zorgde voor verbroedering in steun in 

moeilijke tijden. Ook bij de medewerkers van Zuyderland. 

5. Portret van Hans Verheijen (7.800) 
Op 16 maart werd Hans Verheijen benoemd tot burgemeester van de  

Gemeente Sittard-Geleen. Bie os maakte een portret van de nieuwe 
burgervader. 

  

https://www.facebook.com/uwgemeenteBeek/?__cft__%5b0%5d=AZXmubjMzz-K_TEc79KyrnFRAFcuOHFETiBR9lLzLSPFz9nTLKBq4pDcoEST-WaO2xalIuxCkT7TaV8OGcP5z0ylBd88dh6rDbbZajmna40_81hwx-pFX5leDAF7A2X1eoNI6hPx6y0T3s855HbTzKN0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/uwgemeenteBeek/?__cft__%5b0%5d=AZXmubjMzz-K_TEc79KyrnFRAFcuOHFETiBR9lLzLSPFz9nTLKBq4pDcoEST-WaO2xalIuxCkT7TaV8OGcP5z0ylBd88dh6rDbbZajmna40_81hwx-pFX5leDAF7A2X1eoNI6hPx6y0T3s855HbTzKN0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sittardgeleen/?__cft__%5b0%5d=AZXmubjMzz-K_TEc79KyrnFRAFcuOHFETiBR9lLzLSPFz9nTLKBq4pDcoEST-WaO2xalIuxCkT7TaV8OGcP5z0ylBd88dh6rDbbZajmna40_81hwx-pFX5leDAF7A2X1eoNI6hPx6y0T3s855HbTzKN0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sittardgeleen/?__cft__%5b0%5d=AZXmubjMzz-K_TEc79KyrnFRAFcuOHFETiBR9lLzLSPFz9nTLKBq4pDcoEST-WaO2xalIuxCkT7TaV8OGcP5z0ylBd88dh6rDbbZajmna40_81hwx-pFX5leDAF7A2X1eoNI6hPx6y0T3s855HbTzKN0&__tn__=kK-R
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6. Sporten in Coronatijd (7.700) 

Tijdens de eerste Lock down moesten de sportscholen voor lange tijd hun 
deuren sluiten. Sportschoolhouders gingen op zoek naar oplossingen om hun 

leden toch aan het sporten te houden. 
 

7. Local Heroes met Hieke Konings (5.600) 

Hieke oet Berg reist als topmodel de hele wereld over. Bie os zocht haar op 
toen ze deze zomer even thuis was in haar geboortedorp. 

 
8. Schaakbord terug in Geleen (5.500) 

Na jaren van afwezigheid kwam het beroemde schaakbord in Geleen weer 

terug ‘thuis’. Mede dankzij de inzet van Nancy Kaufman en een aantal gulle 
sponsoren. 

 
9. Local Heroes met Bob Gerretsen (5.300) 

Voor een mooie ijshockeycarrière in Zweden vertrok Bob vijf jaar geleden uit 

Elsloo. In de zomer was hij even terug thuis en zocht Bie os hem op. 
 

10. Wielerweken wielerban Geleen (5.300)  
Terwijl de Tour de France door Frankrijk trok, klonk op de Wielerbaan Geleen  

het startschot voor de Waanzinnige wielerweken. 
 

Wij gaan komend jaar weer met net zoveel plezier voor aan de slag om voor de 

inwoners het nieuws uit de Westelijke Mijnstreek te brengen, bijzondere mensen 

te portretteren en vooral zoveel mogelijk mooie momenten vast te leggen. 

 

IT en Techniek 
 

Bij de techniek lag in 2019 de nadruk op het waarborgen van de continuïteit van 

de programma’s. Medio augustus werd één van beide studio’s verhuisd naar de 

locatie Urmond waar de omroep Bie Os gevestigd wordt. De andere studio werd 

gehandhaafd voor de live-uitzendingen en het opnemen van programma’s. 

Voor de doorgifte van de programma’s van Lokale Omroep Stein (LOS) werd de 

livestream van LOS geschakeld in de radioprogrammering-software van 

Streekomroep Start met behoud van de vaste onderdelen nieuws, reclame en 

verkeersinformatie in de programmering van Start. 

In 2020 is verder onderhoud gepleegd aan diverse bestaande computersystemen. 
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Uitzenden 

Ether: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio:  FM 99.1 (Geleen), 96.2 (Stein) en 107.3 (Sittard) 

Ziggo: digitaal (1)916*) en (1)920*), analoog FM 87.5 

KPN, XS4ALL: 1105 (Sittard-Geleen en Beek), 1072 (Stein) 

Telfort: 1105 of 3150**) (Sittard-Geleen en Beek), 1072 (Stein) 

Internet Livestream: www.bieos-omroep.nl Live Radio 
 

*) afhankelijk van uw toestel dient soms voor radio-ontvangst een “1” toegevoegd te worden. 
**) afhankelijk van het soort van uw afstandsbediening. 

 

Televisie: Ziggo: digitaal 41 (Bie Os SGB) en 45(Bie Os Stein) 

KPN, XS4ALL: 1405 (Bie Os SGB: Sittard-Geleen en Beek), 1372 (Bie Os Stein) 

Telfort: 1405 of 2140**) (Bie Os SGB: Sittard-Geleen en Beek), 1372 (Bie Os 

Stein Stein) T-mobile, Vodafone: 799 (Bie Os Stein) 

 

Social Media: 

 

  Bie Os Cross Mediaal kanaal 

 TV Bie Os mijn streekomroep YouTube kanaal  
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