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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/Toekomst 
 

Het jaar 2021 stond, weliswaar in iets mindere mate dan in 2020, toch nog in het teken 

van de Corona pandemie met als gevolg dat er weinig evenementen hebben 
plaatsgevonden en gezien de leeftijdsopbouw binnen onze omroep de vrijwilligers het 
zekere voor het onzekere namen en veelal thuis bleven. Heel begrijpelijk natuurlijk 

maar daar heeft onze omroep behoorlijk last van ook in het nieuwe jaar 2022. 

Een lichtpuntje in 2021 was, de start op 1 mei van het overheidsproject, Versterking 
van de Lokale Journalistiek voor de duur van 1 jaar. Bij Bie Os, mijn streekomroep, 

werd een betaalde camera journalist (Camjo) voor 4 dagen per week en een betaalde 
Camjo journalist voor 1 dag ter beschikking werden gesteld door de NOS.  

Ik ben ontzettend trots op iedereen die dit jaar heeft aangetoond op welke manier dan 

ook om zich te willen inzetten voor Bie Os, mijn streekomroep. Ook ben ik ontzettend 
verheugd om te zien dat ook jongere mensen de omroep ontdekken en met goede 
ideeën komen om Bie Os op de kaart te zetten. Daarnaast keren mensen terug die 

tijdens het fusie proces de omroep hebben verlaten. Het feit dat de mensen terugkeren 
heeft er mee te maken dat het duidelijk is geworden dat er een andere insteek is 

gekozen waar open communicatie en duidelijkheid en structuur de boventoon voeren, 
maar waarbij het menselijk aspect niet verloren gaat. 

Daarnaast melden zich steeds meer vrijwilligers die iets extra’s voor de omroep willen 

doen dan alleen hun programma maken. Dat siert deze vrijwilligers en dat zijn ook de 
mensen die je nodig hebt om te veranderen, andere mensen te enthousiasmeren en te 
kunnen groeien. Dit kunnen we alleen SAMEN bereiken. 

Een cultuurveranderingsproces duurt jaren, maar door deze ontwikkelingen kan het 

versnellen. Ik zie de toekomst voor Bie Os, mijn streekomroep met vertrouwen 
tegemoet. Wij zijn financieel gezond, hebben voor een omroep van onze omvang goed 

geoutilleerde studio’s en een TV studio waar leuke programma’s gemaakt kunnen 
worden. Inmiddels is al bekend dat het project Versterking van de Lokale Journalistiek 
met een jaar is verlengd tot 1 mei 2023. Dat extra steuntje in de rug geeft ons de 

ruimte om in de tussen tijd nieuwe mensen op te leiden. 

Nogmaals ik ben trots op deze nieuwe ontwikkelingen, laten wij SAMEN zorgen dat wij 
trots zijn en blijven op alle stappen voorwaarts en trots op onze toekomst bij Bie Os!! 

Rick Ummels 

Voorzitter Bestuur 
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Algemeen 
 

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

Dagelijks maken ongeveer 70 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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PBO 
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 

 

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 Vacature 

Werkgevers Vacature 

Sport/Recreatie Dhr. Hans Slangen 

Etnische/Culturele minderheden Mevr. Ederlin Peters-Zimmerman 

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 ook in 2021 

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. 

 

Bijeenkomsten PBO 
 

Het PBO kwam in het verslagjaar tweemaal bij elkaar in juni en november 
2021. Daarnaast heeft het PBO dit jaar de programmering van Radio, TV en 

Online aan de hand van observatievragen geëvalueerd.  
 
Beoordeling Programmering 

 

Televisie    overall score tussen 7 en 8- men vindt de omroep 
volwassener geworden 
De respondenten vinden de vaste programmering prima en moet wat hun zo 

blijven, want zonder Tv-gids weten kijkers wanneer nieuws of andere 

programma’s aanbod komen. Verder vinden zij dat de programma’s gevarieerd 

zijn en goed inspelen op de lokale actualiteit, alleen is er weinig of geen 

aandacht voor minderheden en men heeft de indruk dat de gemeenten Beek en 

Stein onderbelicht blijven. De duur van de items zou korter en bondiger mogen 

zodat het niet te langdradig wordt. Wat betreft de frequentie van de 

herhalingen verschillen de respondenten van mening. Men ziet liever nog meer 

TV reportages, nieuws etc en minder kabelkrant. 

Radio    overall score 8- een breed scala aan muziek genres wordt 
aangeboden en daarnaast programma’s met informatieve waarde 

De variatie en indeling van programma’s zijn sterke punten, leuke onderwerpen 

bij diverse programma’s met een goede presentatie. De diversiteit van de 

programma’s loopt sterk uiteen wat ook weer een sterk punt is binnen de 

programmering. Ochtends informatieve radio en in de middag uren het lichtere 

genre muziek. Sterk vindt men ook dat er een podium geboden wordt aan 

plaatselijke en regionale artiesten.  

Social Media en Internet    overall score 8- goede content, verzorgd 
uiterlijk van de website, duidelijke herkenbaar van Bie Os op facebook, 

goed gebruik makend en delen van video’s en fotomateriaal  
Voor wat betreft de content doel van de website duidelijk, beknopt en “to the 

point” en informatief, gebruikersvriendelijkheid is goed, uitwisseling van diverse 

multimedia kanalen en de techniek is ook goed. Wat betreft facebook: groter 

lettertype, snel reageren op reacties van facebook gebruikers zodat er interactie 

ontstaat. de tijdlijnleer reageren facebook. Om content te koppelen aan onze 

doelgroepen is het te overwegen vinden de responsdenten om Instagram voor 

jongeren en LinkedIn voor het zakelijk netwerk/sponsoren/adverteerders.   
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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. 

Bie Os 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 Gazet) 

TV Gazet kampt ook in 2021 nog met een te kort aan vrijwilligers op de 

redactie. We kiezen we dus niet de snelle actualiteit, aangezien we niet kunnen 

en willen concurreren met nieuwsmedia als De Limburger en L1 Nieuws. Wel 

bieden wij een breed platform voor verenigingen en gemeenten. Persberichten 

uit de regio krijgen, waar nodig bewerkt, een plaats op; de TV Gazet en Online.  

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

worden alle items ook via Bie Os 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 volgen via 

www.bieos-omroep.nl, inclusief terugkijken en terugluisteren. 

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. 

Externe ondersteuning 

Samenwerking /Externe ondersteuning werd verleend door: 

• Dan Vanhoudt van Vanhoudt Producties, die ondersteuning biedt bij het 

maken van Docu series. Dit als gevolg van gebrek aan vrijwillige 

cameramensen en editors, die ook andere nieuws items opnemen.  

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

Redactie 
 

De Redactieraad /Managementteam werd bij de jaarafsluiting 2021 gevormd 

door: 

•Hoofdredacteur vacature vanaf 1 juli 2021 

•de heer Luc Bertram opvolger van mevrouw Coumans, teamleider Redactie tot      

1 september 2021 
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•de heer Brouns, teamleider Radio 

•mevrouw van Es, teamleider TV tot 1 april 2021 opgevolgd door de heer 

Stauffenberg 

•de heer Laugs, teamleider IT-beheer 

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

Bie Os. Dat kan bij voorkeur per email naar redactie@bieos-omroep.nl. Er wordt 

dagelijks overleg gepleegd binnen de redactieraad, bestaande uit vertegen-

woordigers van TV, Radio en TV Gazet, 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.  

Vrijwillige medewerkers 
 

Bie Os, mijn streekomroep wordt gedragen en vormgegeven door ongeveer 70 

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 belangstel-

ling en hobby die men door het omroepwerk verder weet te ontwikkelen. 

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

tiebord in de studio, middels informele bijeenkomsten die regelmatig gehouden 

worden.  

In de periode 1 januari – 31 december 2021 zijn er nog steeds 70 vrijwilligers 

in de administratie opgenomen. 

Het aantal vrijwilligers is na de fusie teruggelopen, maar wij zien ook een 

tendens dat, is het weliswaar mondjesmaat, nu ook jongere mensen de weg 

naar Bie Os weten te vinden en zich aanmelden als vrijwilliger en die zich 

daarnaast ook breder willen inzetten voor Bie Os en dat verheugt ons zeer 

natuurlijk. Daarnaast zijn ook een aantal mensen teruggekeerd naar Bie Os, die 

de omroep als gevolg van de perikelen rondom de fusie hadden verlaten.  

Maar dat neemt niet weg dat er geen voldoende budget is om de openstaande 

vacature van hoofdredacteur met een betaalde kracht in te vullen. Dus ook hier 

zijn wij op dit moment afhankelijk van een persoon die deze belangrijke functie 

wil uitvoeren als vrijwilliger of een professional tegen een minimale vergoeding.   
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Bestuur 
 
Het bestuur van de Bie Os, mijn streekomroep bestaat in 2021 uit de volgende 

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 

Vanwege te drukke werkzaamheden binnen zijn eigen bedrijf heeft de 

Pantekoek per 1 januari 2021 zijn werkzaamheden als bestuurslid neergelegd. 

Activiteiten  

Het bestuur vergadert iedere 2de vrijdag van de maand. In 2021 werden er twee 

PBO-vergaderingen bijgewoond. Helaas werden er als gevolg van de Corona 

pandemie in 2020 en 2021 geen Algemene Medewerkers Vergadering 

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

vragen te stellen aan de voorzitter. 

Na het vertrek van de hoofdredacteur heeft het bestuur besloten om de 

voorzitter en secretaris tijdelijk als directie te laten fungeren om grip te houden 

op de dagelijkse gang van zaken en het cultuurveranderingsproces verder vorm 

te geven. De voorzitter en secretaris voeren deze taken pro deo uit. 

Uiteraard is het bestuur er zich van bewust dat dit een noodoplossing is en op 

niet al te lange termijn de vacature van hoofdredacteur gevuld dient te worden.    
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Financiële verantwoording 
 

Het bestuur van de stichting stelt voorafgaand aan het boekjaar in overleg met 

de directie een begroting op die wordt vastgesteld door het bestuur. Het 

bestuur en directie worden maandelijks geïnformeerd over de resultaten door 

middel van tussentijdse financiële overzichten, die worden besproken in de 

bestuursvergaderingen. Over het boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld. 

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving en het Handboek Financiële Verantwoording Publieke 

Lokale Media-instellingen 2009. 

De jaarcijfers zijn publiekelijk in te zien door de site van de omroep te 

raadplegen.  
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Radio 

 

Programmaoverzicht uitzendschema Radio  

 

 
 

 

 

 

 

 

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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Het radioschema is veelzijdig gevuld. Het actualiteitenprogramma Forum 

besteedt vijf keer per week twee uur lang aandacht aan wat er speelt in de 

regio, met telefonische gasten of gasten die ondanks Corona toch naar de 

studio komen waar de nodige voorzorgsmaatregelen ook tijdens de 

versoepeling in acht werden genomen. Er wordt ook steeds meer vanuit de 

omgeving door verenigingen en stichtingen zelf contact opgenomen als men 

iets kenbaar wil maken. 

Ook zijn er steeds meer radiomakers die live-radioprogramma’s willen maken. 

Maar voornamelijk de oudere “DJ’s” draaien het liefst non-stop muziek. 

Er is een veelzijdig muziekrepertoire, waardoor vrijwel elke doelgroep van 

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

kunnen presenteren aan een breed publiek. 

Waar wij de ogen echter niet voor moeten sluiten is om ons af te vragen wie 

bereiken wij met ons breed scala aan muziekstijlen. Derhalve zullen wij als de 

pandemie voorbij is, zoals ook al bij de televisie aangegeven de totale 

programmering evalueren en de nieuwkomers daar bij betrekken.    

Helaas heeft Corona ook geleid dat programma’s tijdellijk uit de ether zijn 

gehaald zoals bijvoorbeeld Kerk en Samenleving. Zodra er groen licht komt van 

de overheid dat ”alles weer kan” dan diverse acties, zoals opleiding en 

radiobijeenkomsten opnieuw worden opgestart. Ook zijn er ideeën om op 

diverse manieren onze omroep te promoten door middel van uitzendingen op 

locatie te gaan verzorgen. Daarnaast weer live optredens tijdens de 

uitzendingen in de studio mogelijk te maken. 

De radio programmering in 2021 bleef ongewijzigd ten opzichte van 2020: 

maar in 2022 is voorzien dat zowel de radio al televisie programmering tegen 

het licht gehouden wordt.   
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Televisie 

 

In de tweede helft van 2021 hebben wij, gelet op beperking van menskracht, de 

programmering zoals die in 2019 was bedacht en al gedeeltelijk werd uitgevoerd 

moeten aanpassen. Mede als gevolg van de pandemie maar daarnaast ook 

omdat dit voor enkele vrijwilligers op dat moment te hoog gegrepen was om de 

programma’s wekelijks gevuld te krijgen. Dit traject gaat niet verloren maar zal 

worden opgepakt zodra er weer genoeg vrijwilligers zijn om hieraan mee te 

werken. In de tweede helft van dit jaar werden meer “nieuwsitems” gemaakt 

voor het weekmagazine Rondom Os.  

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

herhaald. Tussentijdse actualiteiten kunnen gedurende de week worden 

toegevoegd. Erg populair is nog steeds “Zuyderland in beweging”, een 

driewekelijks programma dat samen met Zuyderland wordt gemaakt. Deze 

samenwerking is zo goed bevallen dat er vanaf oktober 2021 een nieuwe serie 

wordt gemaakt. Daarnaast is er in het najaar een nieuw driewekelijks 

programma in samenwerking met de Woningstichting, ZoWonen gestart. Er zijn 

goede contacten met onder andere het Grens Maasvallei project, De Domeinen, 

Van de Kreeke Wegenbouw NV, Burgerkracht en Brightlands Chemelot. 

Verder zijn er dit jaar door de vrijwilligers een aantal live opnames gemaakt, 

zoals, de Heilige mis tijdens Corona voor de communicantjes in Gemeente Stein 

en het Ereburgerschap van Pastoor van Os in de Gemeente Beek. Door de 

aanhoudende onduidelijkheid ten gevolge van de pandemie bleven de Regionale 

activiteiten beperkt. Alleen was er tijdens Kerst is er een trilogie van het 

Laagland-theater die synchroon werd uitgezonden Radio/Tv. En elke 

zaterdagavond en zondagmiddag is er een matinee-uitzending, soms een 

terugblik, soms een actueel item voor een brede doelgroep. 

Ook in 2021 ontstonden nieuwe ideeën, maar door een tekort aan 

cameramensen, editors en presentatoren staan deze nog even “on hold”. 

Ondanks dat er met deze programmering sprake is van een evenwichtige 

verdeling van de maatschappelijke stromingen en aandachtsgebieden in het Tv-

aanbod zal er in 2022 de gehele programmeringsstructuur opnieuw worden 

geëvalueerd. 
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Social Mediakanalen 

 

Ondanks dat Corona in de eerste helft van het jaar ervoor zorgde dat mensen 

sceptisch bleven en in de tweede helft van het jaar wat meer positieve 

beweging kwam in de beperkingen, is het toch gelukt om met de vrijwilligers en 

de mensen uit het project versterking van de lokale journalistiek een weliswaar 

minder uitgebreid maar een gevarieerde programmering te verzorgen, al was 

dat soms niet makkelijk. Via onze sociale mediakanalen hebben we de kijkers 

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

Mijnstreek. 

Ook zijn aan de Website aanpassingen gedaan wat het zoeken naar nieuws, 

items op TV of op de radio gemakkelijker moet maken. Voor 2022 wordt onder 

andere een nieuwe website, kabelkrant, nieuw jingle pakket voor de radio en 

aangepaste radioprogrammering voorzien. 

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

jaar: 

-onze pagina wordt door 3384 mensen gevolgd; 

-11155 mensen vinden onze pagina leuk. 

Van al onze volgers is 48% man en 52% vrouw en de leeftijd onze volgers 

varieert tussen de 35 en 65 jaar. Uit de cijfers blijkt ook nu weer dat de kijkers 

van 25+ en 65+ steeds vaker onze kanalen weten te vinden. 

De meeste volgers wonen in Geleen (11,2%), Sittard (16,6%), Beek (4,6%), 

Stein (8,3%) en Elsloo (5,7%) . 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, Verenigd Koninkrijk, Spanje, 

Oostenrijk, onze pagina volgen. Het nieuws uit de Westelijke Mijnstreek wordt 
zelfs gevolgd vanuit, de Filipijnen, Nieuw-Zeeland, Indonesië en de Verenigde 

Staten! 
 
Ondanks dat 2021 een grote onzekerheid inhield als gevolg van de nog steeds 

onder ons zijnde pandemie, wisten de vrijwilligers en de medewerker(s) vanuit 
het project voor de versterking van de lokale journalistiek toch mensen te 

interviewen met bijzondere, soms ontroerende maar mooie verhalen. Van de 
vele producties die werden gemaakt laten wij op de volgende pagina een aantal 
de revue passeren. 
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1. Laatste Groet Paul Remmers (15.461) 

Een verbinder en mens met een groot hart voor de voetbalclub SVM en de 
jeugd in het bijzonder wordt de laatste eer bewezen. Dit item werd maar 

liefst 89 keer gedeeld en er werd 4350 keer op geklikt. 
 

2. Ondernemers in Coronatijd (6215) 

Diverse interviews met lokale ondernemers hoe zij deze moeilijke tijden het 
hoofd bieden. 

 
3. Zesde IJshockeykamp in Geleen voor vrouwen onder de (5.996) 

In de Gemeente Beek konden inwoners van de Westelijke Mijnstreek een 

rolstoeltraining volgen. Behendigheid en veiligheid staan hoog op de lijst. 
 

4. Weg Bie Os Daan Prevoo (4880) 
Een portret van Dan Prevoo geboren in Munstergeleen (Gemeente SG) en 
Burgemeester is in de Gemeente Valkenburg a/d Geul 

 
5. Kerstlied Ed Gravee uit Berg a/d Maas (3.789) 

Ed Gravee nam een kerstlied en leerlingen van om de Junior Star Factory uit 
Grevenbicht uitgenodigd om de achtergrondstemmen te verzorgen. 

 
6. Winterlandschap van Jenny (3.117) 

Een aantal weken voor Kerstmis verandert Jenny haar woonkamerraam in 

een Winter Wonderland. Ieder jaar komen mensen uit en passanten kijken 

naar dit kleurrijke showspel. 

7. Vluchtelingen vertrekken uit Sittard bedankt, we houden van jullie 

(3.050) 

Een aantal vluchtelingen die aan het begin van de oorlog in de Oekraïne 

ontvluchten vonden tijdelijk onderdak in de Gemeente Sittard-Geleen. Het 

was emotioneel afscheid toen zij elders in het land onderdak aangeboden 

kregen. 

 

 

Wij gaan ook in 2022 weer met net zoveel plezier aan de slag om voor u het 

nieuws uit de Westelijke Mijnstreek te brengen en daarnaast bijzondere mensen te 

portretteren en vooral zoveel mogelijk mooie momenten vast te leggen. 

  

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
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IT en Techniek 
 

Bij de techniek lag in 2021 de nadruk op de betrouwbaarheid en continuïteit van 

de programma’s en systemen en de beveiliging van de systemen. Daarnaast 

waren er zaken blijven liggen na de fusie en het vertrek van een aantal ICT 

vrijwilligers van de voormalige omroepen. Gelet op het beperkt aantal ICT 

vrijwilligers is er in positieve zin in 2021 veel werk verzet. Onderstaan een kort 

overzicht van de belangrijkste werkzaamheden die hebben plaatsgevonden. 

Om een einde te maken aan de veelheid van routers (TP-Link en Netgear) in het 

netwerk is besloten om een aparte machine in te richten die het DHCP werk gaat 

overnemen. Tevens verzorgt de machine ook het VPN netwerk. 

Hiertoe is een bestaande machine uitgerust met 7 netwerk poorten, freebsd als 

Operating systeem en PFSense als Firewall – DHCP – VPN software. Het 

radionetwerk is bij deze operatie (voorlopig) ongemoeid gelaten. 

Om kosten te besparen voor internet en telefonie is besloten om zowel het 

internet alsook de telefoonvoorziening in een pakket af te nemen van KPN. 

Met eigen inbreng van de comrex management software en extra inspanning van 

de KPN is het uiteindelijk gelukt en zijn we zelfs gevraagd om ondersteuning te 

bieden bij de comrex installatie bij een andere omroep. (Radio Amor in 

Rotterdam) 

De netwerk infrastructuur werd aanzienlijk opgeschoond. Mede door het inzetten 

van de PFSense PC en een bestaande 48 poorts switch zijn de diverse routers en 

switchen (zyxel, tp-link en netgear) komen te vervallen. 

Op de ESX-i zijn een 2-tal nieuwe omgevingen ingericht: een RTMP omgeving ten 

behoeve van video streaming en is er al een specifieke omgeving ingericht ten 

behoeve van het nieuwe toegangssysteem dat begin 2022 wordt aangeschaft, 

zodat het gebouw en de materialen in het gebouw beter beschermd worden. 
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Uitzenden 
 

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) 

Ether: 

FM 99.1 (Geleen), 96.2 (Urmond) 107.3 (Sittard) 

Ziggo: 916 of 920 (sommige toestellen 1916 of 1920). 

KPN, XS4ALL, Telfort: 1105 of 3150 (Sittard-Geleen en Beek), 1072 (Stein) 

 

Social Media: 

 

 

  Bie Os Cross Mediaal kanaal 

 TV Bie Os mijn streekomroep YouTube kanaal 

  



Jaarverslag 2021   Bie Os   mijn streekomroep      Pagina 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
 

Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek 

Bie Os mijn streekomroep 

Raadhuisstraat 64 

6129 CE Urmond 

© Bie Os 2021 


