
DRIE VRAGEN AAN U OVER ONZE RADIO-TALKSHOW NIEUWS UIT NOORD  

We maken al 3 jaar elke maand met veel zorg en plezier dit live radio-programma over Haarlem-

Noord en bereiden het zo goed mogelijk voor, met hopelijk interessante gasten en onderwerpen 

enzovoort.                                                                                                                                                                    

Maar het gaat om de luisteraars, en wat spreekt ze/u aan ?  En we willen blijven leren hoe het nog 

beter kan. Daarom onderstaande 3 vragen. Binnen 5 minuten beantwoordt en graag in december 

effe doen als dat kan.  

Als u deze 3 vragen even wilt beantwoorden en terug wilt mailen naar mij, stellen wij dat zeer op 

prijs.  Zo stimuleert  u ons om verder te gaan met onze radio-talkshow.                                                             

Mail dus niet via:  ‘allen beantwoorden’   maar enkel naar mij:  msmeenk@dock.nl  .  

U kunt zowel met een X-kruisje voor het antwoord van uw keuze invullen, waar nu 0 staat, en daarna 

de open vraag. En dan zo als ingevulde bijlage  terugsturen.                                                                                 

Of in uw antwoord-mail terug reageren met enkel, bijvoorbeeld : 1 B , 2 C en 3 ……… (in uw eigen 

woorden).  Dan weten wij voldoende. 

 

1E vraag over het luisteren naar onze radio-talkshow : 

A) 0  Ik beluister elke maand  de radio-talkshow over Noord 

B) 0  Ik beluister regelmatig de radio-talkshow over Noord 

C) 0  Ik beluister incidenteel  de radio-talkshow over Noord 

D) 0 Ik luister nooit naar de radio-talkshow maar wil op de hoogte blijven van de onderwerpen 

 

2e vraag over wat u vooral aanspreekt bij onze radio-talkshow : 

A) 0  de interviews met gasten uit/over Haarlem-Noord 

B) 0  de nieuwtjes uit Haarlem-Noord  

C) 0  de uit-tips in Haarlem-Noord de komende maand   

D) 0 het hele programma 

E) 0   ……………………………………………………………… 

 

 

3e  open vraag over tips ter verbetering van onze radio-talkshow: 

Welke tip of advies heeft u om ons radioprogramma nog beter te maken,  dan wel beter bekend te 

maken of anderszins?      Of mist u iets in ons programma wat er wel in zou passen? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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