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Net als in juni 2015 duikt Fedor Veltman op zaterdag 30 maart in “Meer In Het Weekend”
in de archieven van “De Vergeten Zeroes’’. Nostalgie en sentiment uit een decennium dat
nog kort bij ons vandaan is.
Als we terugdenken aan de zeroes, denken we aan
onvergetelijke gebeurtenissen zoals: de aanslagen op
11 september, de moord op Pim Fortuyn en Theo van
Gogh of de tsunami in de Indische oceaan. Daarnaast
natuurlijk ook aan de onvergetelijke muziek van bands
als: Coldplay, Maroon 5 en The Black Eyed Peas. Of
artiesten als: Alicia Keys en Robbie Williams. Ook al zijn
de Zeroes nog niet zo lang geleden, toch zijn een hoop
gebeurtenissen en fenomenen in de vergetelheid
geraakt. Wie denkt er tegenwoordig nog terug aan
fenomenen als: Sonja Bakker, Jan-Peter Balkenende,
Hyves en de Polygoon ringtone?
Of de muziek van; The Freestylers, Judith, Hilary Duff of Titano Fero? Zaterdagavond
duikt Fedor Veltman van 6 tot 10 uur in de vergeten maar zeer rijke archieven van de
Zeroes (periode 2000 t/m 2009). Welke plaat mag wat jou betreft absoluut niet
ontbreken op deze avond? Laat het weten. Je verrassende suggesties zijn meer dan
welkom via studio@meerradio.nl. En luister zaterdag 30 maart naar een extra lange
uitzending van “Meer In Het Weekend” met “De Vergeten Zeroes”.

Mijn naam is Margreet Genuït, getrouwd met Joost. We
hebben 3 dochters: Lynn, Nadine en Ilse. Sinds kort ben ik
nieuwslezer bij MeerRadio en ben dus nog bezig om alles
onder de knie te krijgen.
Ik ben leerkracht op een grote basisschool in Floriande. Ik
sta voor groep 5. De kinderen in mijn groep zijn 8 of 9 jaar.
Het is superleuk om hen van alles te leren. Ik vind het
vooral leuk om hen als (een van de) eerste kennis te laten
maken met geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Er gaat
een wereld voor hen open. Ook aandacht voor de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen vind ik boeiend. Ik
heb de PABO gedaan in de avonduren toen ik al 45 was!
Voordat ik juf werd heb ik 27 jaar in de bibliotheek van Haarlem gewerkt als (jeugd)
bibliothecaresse.
Naast mijn baan doe ik vrijwilligerswerk bij ons in de (Meer)kerk, lees ik graag en hou ik

van reizen en fotograferen. Momenteel zit ik ook op een (project)koor. We zingen Jesus
Christ Superstar. We oefenen 12 keer en daarna zijn er 5 concerten. Het lijkt me erg leuk
om een bijdrage te leveren aan de uitzendingen van MeerRadio.

Zaterdag 23 maart, de eerste zaterdag van de lente, werd de jaarlijkse actiedag Let's
Make Memories gehouden tussen 9 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds. De live-uitzending
vanuit de studio van Radio Aalsmeer werd mogelijk gemaakt door RTV Amstelveen,
RickFM, MeerRadio, JammFM en Radio Aalsmeer.
Presentatoren waren van 9 tot 11 uur: Alex van
Moort en Ernst Jan Wilhelmis van RTV Amstelveen.
11 tot 1 uur: Monique Musch en Frank van Agtmaal
van RickFM. 1 tot 3 uur: Dirk-Jan Emans en
Kevin van Leeuwen van MeerRadio. 3 tot 5 uur:
Martin Rodenburg en Marcel Hergaarden van
JammFM. 5 tot 7 uur: Esther Sparnaaij en Peter
Boogaard van Radio Aalsmeer. De regie van deze
radiodag was in handen van Paul Bruines van
MeerRadio. In sporthal De Waterlelie aan de Dreef 7
in Aalsmeer gingen ruim 35 spinningteams vanaf 10
uur fietsen om zoveel mogelijk geld op te halen. Ook trokken er klusteams door de regio
die tegen betaling allerlei klusjes opknapten. Verslaggevers waren Nicoline Takes,
Patricia Hooftman en Anne Bareman van MeerRadio en Timo van Amstel van JammFM.
In het laatste uur van de uitzending werd het eindbedrag bekendgemaakt: 34.114 euro.
Dat is meer dan in 2018. Toen was 11.500 het eindbedrag na de actiedag.
Donaties zijn ook na deze actiedag welkom op IBAN-rekeningnummer: NL 74 RABO
0316686360 t.n.v. Stichting Living Memories.
De Stichting Living Memories wil het voor zoveel mogelijk ouders, broers en zussen
van kinderen die gaan overlijden mogelijk maken hun dierbare dichtbij zich te houden
door middel van een audio- of videoportret. Deze portretten worden kosteloos aan
de nabestaanden aangeboden. De stichting wil hen hiermee steunen in de moeilijke
periode die gaat komen.

Na 2,5 jaar heb ik besloten te stoppen bij MeerRadio. SophieVolgt is vanaf 1 april niet
meer via FM te beluisteren. Drukte met werk en politiek, maar ook wat onvrede over een
aantal zaken, hebben gezorgd dat ik dit weloverwogen besluit heb genomen.
Ik heb enorm veel geleerd bij MeerRadio en ontzettend veel plezier gehad in het maken
van hét radioprogramma over social media.
Ik wil via deze weg Ton van Draanen bedanken voor het
vertrouwen dat hij mij heeft gegeven. Gerben Kessen en Ron
Surowietz voor hun geduld. Anne Bareman voor haar enorme
kwalitatieve en gezellige bijdrage als redactrice. Ruud Stoffelen
voor zijn wijsheid. En last, but not least: Vincent Rijke. Vincent
is een fijn mens en een fantastische technicus.
Dank allemaal voor de fijne momenten die we samen hebben
mogen beleven. SophieVolgt stopt echter niet: in een wat lagere
frequentie zal ik doorgaan met een podcast. Volg @SophieVolgt
op Twitter om op de hoogte te blijven. Rest mij niets anders
dan jullie heel veel succes te wensen! Met hartelijke groet, Sophie van de Meeberg.

Tot de start van het winterseizoen in september worden de uren op dinsdagavond tussen
7 en 9 gevuld door Dennis Stappers en Jeroen van Schie met een extra aflevering, naast
de donderdagavond, van “De Soulkitchen”.

Nameste. Het is alweer 4 maanden geleden dat ik uit Nederland vertrok. Gestart met
mijn wereldreis door Azië. En er is al veel gebeurd.
Ik ben gestart in India. Ben daar 5 weken geweest.
Helaas moest ik om medische redenen passen op de
plaats maken en heb ik alleen Mumbai en Pune
gezien/bezocht. Daarna heb ik een fantastische
rondreis mogen maken door Cambodia en Vietnam.
En ben ik via Thailand weer teruggekeerd naar India.
Tijdens mijn rondreis mocht ik diverse plaatsen in
Cambodia en Vietnam bezoeken. Wat een mooie
landen. Vriendelijke en behulpzame mensen. En het
eten is er ontzettend lekker. En voor degenen met
een beperkt budget, hééééél goed te doen. Verblijf,
eten en vervoer zijn erg goedkoop naar Nederlandse
maatstaven. Dus …
En al die wilde verhalen over oplichterij, diefstal etc.
.., ik heb eerder het tegenovergestelde ervaren. Laat
je daardoor dus niet weerhouden. In Thailand ben ik
naar Chiang Mai en Chiang Rai (Noord Thailand)
geweest. Wat een prachtige plaatsen om te zien.
Gezellig, georganiseerd en veel te doen en te zien.
En het eten is er, net als in alle Aziatische landen, heerlijk en goedkoop. Huur er gerust
een scooter voor een paar euro per dag – wel zorgen voor een internationaal rijbewijs –
en je kunt overal op eigen houtje heen. Google Maps wijst je de weg. Inmiddels ben ik
weer terug in India om wat medische ongemakken te regelen. Ik ben ook naar Jaipur,
Noord India, gegaan en heb daar het Holy Festival gevierd. Wat een belevenis.
En hierna … dat weet ik nog niet. Er staat nog heel veel op mijn bucketlist. En
gaandeweg komt er ook steeds meer bij. Het is zo ontzettend leuk allemaal. Nieuwe
mensen en culturen leren kennen. Veel te zien/bezoeken. Wil je mijn belevenissen lezen
en mij blijven volgen? Ga dan naar www.glenno.nl . Onder het kopje “De Landen” lees je
ook per land waar ik geweest ben en wat ik beleefd heb.
Groeten uit India, Glen Noordwijk.

“Wat doen jullie dat ontzettend goed, wat een betrokkenheid!”
Op 18 maart was groep 7 van basisschool De Zwanebloem uit Zwaanshoek bij ons te
gast voor de workshop Maak Nieuws bij
MeerRadio. Babeth Post was mee als
hulpouder en zei: “Het begon er al mee
dat we heel hartelijk ontvangen werden
door jullie allemaal. Dan krijg je een leuk
introductiepraatje in de studio en een
rondleiding. En daarna gaan de kinderen
fanatiek aan de slag. Ze vinden het
enorm leuk en héél spannend. De
begeleiding door jullie team is gewoon
fantastisch. Echt, ontzettend goed.

Wát een betrokkenheid.” Babeth werkt zelf ook in het basisonderwijs, bij De Tweemaster
in Vijfhuizen. “Mogen onze groepen 7 en 8 ook zo’n workshop komen doen?” vroeg ze
enthousiast. Natuurlijk mag dat! En dat geldt ook voor alle andere scholen. Zit uw school
in Haarlemmermeer, boek dan via www.pier-k.nl (ga naar Maak Nieuws bij MeerRadio).
School buiten Haarlemmermeer? Stuur een mailtje aan patcons@pattiruhu.nl

1 april: Stephan Schuurman. 4 april: Ton van Draanen. 4 april: Bram
Schouten. 6 april: Robin Damman. 7 april: Martin van Golen. 11
april: Saskia van Kampen. 15 april: Marco van Hierden. 27 april:
Fedor Veldman. 27 april: Rick van Deijk. 29 april: Ron Bisschop
(foto)

Op Eerste Paasdag komt “ZakenPlatform” van Wim Brik tussen 1 tot
2 uur ’s middags te vervallen. Hiervoor in de plaats presenteert
Edvard Niessing “Oost West, Duits Best”.
Met aandacht voor Duitse songfestivalinzendingen, Nederlandse
artiesten die Duits zingen, aandacht voor de Duitse hitparade en een
gouwe ouwe uit de jaren 50. Natuurlijk ook de MeerRadio Classic die
voor één keer Duitstalig is.

Net als drie jaar geleden met Pasen, gaat MeerRadio
op Tweede Paasdag terug naar de jaren 80 met
“Prachtig In Tachtig”. Ton van Draanen start op 22
april om 6 uur ’s morgens met het programma dat
achttien uur zal duren. Tussen 8 en 12 gaan Ricardo
Bos en Jaap Koopmans terug naar het decennium
van de rollerskates, aerobics en cassettebandjes.
Tussen 12 uur ’s middags en 7 uur ’s avonds
presenteren Maurice Gerrits, Erwin Gorthuis en Paul
Bruines “De Prachtig in Tachtig Top 80” waarvoor
luisteraars een lijstje met tien favoriete jaren 80 hits kunnen insturen. De sluitingsdatum
is zondag 14 april. Het adres: studio@meerradio.nl
De jaren 80 zijn de jaren van de lange disco-singles. Uit al die 12 inches laat Maurice
Gerrits tussen 7 en 9 uur ’s avonds een unieke selectie horen. “Prachtig In Tachtig” wordt
afgesloten met “Jazz op Maandag” met Bram Schouten in jaren 80 stijl tot 10 uur en de
mooiste classics uit die jaren 80 in “Nice & Slow”.

Met ingang van 1 april zijn er twee nieuwe stagiaires bij MeerRadio. Het zijn Jennifer van
Os en Ryan Poll. Beiden volgen een opleiding aan het Mediacollege in Amsterdam. Naast
het schrijven van de dagelijkse nieuwsberichten gaan Jennifer en Ryan verslaggeving
doen, de politieke redactie bijstaan en programma’s presenteren. Vanaf 6 mei wordt er
een groot luisteronderzoek gehouden door Rolf Spuyman. Hij is student Commerciële
Economie aan de Hogeschool in Leiden. Na een stage van 10 weken heeft hij het
luisteronderzoek afgerond.

