From: "Breedveld - Slendebroek K (Karin)" <kbreedveld@almere.nl>
To: Undisclosed recipients:
Date: Wed, 23 Oct 2019 07:43:31 +0000
Subject: Bijwonen programma KIJK op de WIJK van nieuwe lokale omroep Easy FM
Almere
Goedemorgen bewoners van Stad West,
Via de wijkregisseur Melissa Jansen ontving ik een verzoek om actieve bewoners uit
het stadsdeel Almere Stad West te benaderen met de volgende vraag: Bent u
geïnteresseerd in het deelnemen aan een programma van de nieuwe lokale omroep
Easy FM Almere, waarbij gesprekken plaatsvinden met bewoners over diverse
onderwerpen? Het programma heet KIJK op de WIJK en zal met ingang van 6
november iedere woensdagavond van 20.00-21.00 uur live worden uitgezonden
vanuit ‘het glazen huis’ op de Grote Markt in Almere. Meer informatie vindt u in het
mailbericht van Berdien Steunenberg hieronder.
Wilt u mij laten weten of u interesse heeft in het bijwonen van KIJK op de WIJK?
Geef dan s.v.p. ook aan of ik uw mailadres mag doorgeven aan Berdien
Steunenberg van Easy FM Almere, zodat zij u kan uitnodigen. Alvast dank voor uw
moeite!
Met vriendelijke groet,
Karin Breedveld
gebiedssecretaris Almere Stad West | Afdeling BVLS |06-527 83 832
| kbreedveld@almere.nl
vaste werkdagen maandag tot en met donderdag

Van: berdien.steunenberg@easyfm.nl [mailto:berdien.steunenberg@easyfm.nl]
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 15:40
Aan: Jansen M (Melissa) <mjansen-vkeulen@almere.nl>
Onderwerp: medewerking aan Easy FM
Geachte mevrouw Jansen, beste Melissa,
Binnenkort gaat de nieuwe lokale omroep van start met haar programma’s op radio
en televisie. De zendmast is vorige week op het WTC geplaatst en zal zorgen voor
een groot bereik van ons radio station Easy FM Almere. We verwachten dat het
signaal ook het Gooi en de Amsterdamse regio zal bereiken. Overigens zullen de
programma’s natuurlijk ook online via de website te beluisteren zijn. Eind oktober
gaat het radio station de lucht in en eind december starten we met de programmering
op televisie.
Praatprogramma: De Tafel Op 2 KIJK op de WIJK
Met ingang van maandag 4 november starten we op de radio met het
praatprogramma De Tafel Op 2. Het praat-programma De Tafel op 2 zal vijf
dagen in de week (maandag t/m vrijdag) live worden uitgezonden tussen
19:00 – 21:00 uur. Een talkshow met verschillende gasten aan tafel die over

actuele onderwerpen zullen praten. Iedere avond van de week heeft een
eigen format en een eigen presentator. Die presentator (een duo
presentatorschap kan natuurlijk ook) is tevens verantwoordelijk voor de
invulling van die betreffende uitzending en het voeren van de redactie. Het
radio programma zal in de loop van 2020 overigens ook worden gefilmd en
live op TV en/of internet worden uitgezonden.
Op maandag wordt over sport gesproken, op dinsdag over politiek (waarbij de
burgemeester ook van zich zal laten horen), op woensdag over gezondheid
(van 19:00 – 20:00 uur) en Kijk op de WIJK (van 20:00 – 21:00 uur), op
donderdag met en over jongeren en op vrijdag over kunst & cultuur.
De opnames worden gemaakt en live uitgezonden vanuit ‘het glazen huis’ op
de Grote Markt in Almere. Dwz: vanuit de glazen serre van restaurant NUL36,
die als een glazen puist op de eerste verdieping aan de gevel van het
restaurant hangt. Op die locatie, met uitzicht over de Grote Markt, wordt een
presentatietafel gebouwd en wordt de glazen serre beletterd, zodat vanaf de
Grote Markt ook duidelijk is dat daar dagelijks een radioprogramma’s door
Easy FM wordt uitgezonden. En er is (beperkt) ruimte voor gasten om het
programma bij te wonen.
KIJK op de WIJK
Iedere woensdagavond zal er van 20:00 – 21:00 met gasten over een wijk in Almere
worden gesproken. Een programma van 60 minuten waarin de presentator een
aantal wijkbewoners uitnodigt en daarmee in gesprek gaat. Dat gesprek kan over van
alles gaan. Dat kan een actueel nieuwsitem zijn, maar kan ook een onderwerp met
een algemeen karakter zijn.
Wij zijn nu op zoek naar ‘actieve’ bewoners die het leuk zouden vinden als gast aan
tafel te worden uitgenodigd. Als wijkregisseur ken jij deze personen ongetwijfeld. Mijn
vraag aan jou is of je mij zou willen voorzien van namen en contactgegevens van
actieve en/of markante personen uit de wijken die onder jou regie vallen. En
natuurlijk nodigen we jou ook graag uit voor een van de uitzendingen.
Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groet,
Berdien Stenberg
Tel: 0654 207988

World Trade Center Almere
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere
berdien.steunenberg@easyfm.nl
www.easyfm.nl

