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Pia Teeuwen

Van: HLTsamen

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 17:50

Aan: bestuurssecretariaat-Hillegom; bestuurssecretariaat-Lisse; bestuurssecretariaat-

Teylingen; Griffie@raadteylingen.nl; Griffie-Hillegom; Griffie-Lisse

Onderwerp: FW: Nieuws over de Omroep West Haringparty

Categorieën: Ingekomen stuk

 

Van: Gerard Milo <gerard.milo@omroepwest.nl>  

Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 09:28 

Aan: Pauline Heepke <pauline.heepke@omroepwest.nl> 

Onderwerp: Nieuws over de Omroep West Haringparty 

 
  

 
  

Geachte relatie, 

  

Nu we weer dagelijks geconfronteerd worden met oplopende cijfers van het aantal met corona besmette 

mensen in Nederland, hebben wij helaas de beslissing moeten nemen de  Omroep West Haringparty, die 

voor dit jaar op 2 september in de agenda stond, toch niet door te laten gaan. Wij willen u, onze 

medewerkers en onze partners niet blootstellen aan welk risico tot besmetting dan ook.  

  

Het was een beslissing die wij niet zomaar hebben genomen. Te meer omdat de Haringparty ook meteen 

mijn afscheid als directeur van Omroep West zou zijn, aangezien ik per 1 september met pensioen ga. Ik 

had u graag persoonlijk willen voorstellen aan mijn opvolger Henk Lemckert. Omdat dat nu niet kan, doe ik 

dat graag op een andere manier die ons als mediabedrijf ook goed past: klik hieronder op de video 
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Henk heeft mij verzekerd dat Omroep West voornemens is in 2022 wel weer een mooie haringparty te 

organiseren. Een party waarbij we ook graag weer onze partners opzoeken, die ook voor dit jaar hadden 

toegezegd weer met ons te willen samenwerken. Ik wil hierbij dan ook mijn dank aan hen uitspreken. 

Onderaan deze mail vindt u een overzicht van de bedrijven en instellingen die er de laatste jaren steeds 

voor ons waren en mede bijdragen aan het succes van de Omroep West Haringparty.  

 

Verder spreek ik graag mijn dank uit naar iedereen die de afgelopen jaren bij Omroep West en 

Stadsomroep Den Haag betrokken is geweest, en de omroepen een warm hart toedraagt, voor de 

samenwerking en het vertrouwen. 

 

  

Voor nu wens ik u –ondanks alles- een mooie zomer toe en hoop ik u in de toekomst nog tegen te komen.  

  

Wilt u reageren op deze e-mail? Stuur uw mail a.u.b. naar haringparty.west@omroepwest.nl 

  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerard Milo 

Algemeen directeur 

 

 

Omroep West | Laan van ’s-Gravenmade 2 | Postbus 24025 | 2490 AA  Den Haag 

T  070 307 88 88 | E  info@omroepwest.nl | I  www.omroepwest.nl 

 

  

Omroep West is trots op de samenwerking met:  
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De disclaimer van toepassing op e-mail van Omroep West vindt u op: 

https://www.omroepwest.nl/disclaimer  



Link naar video in nieuwsbrief Omroep West 

 

Haringparty directeuren - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=g46xqpuxorQ

