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“Meer In De Middag – Samen met Elkaar” was op zaterdag 28 maart van 12 tot 6 uur te
horen op MeerRadio. Een programma om iedereen een hart onder de riem te steken
tijdens deze coronacrisis d.m.v. verzoekplaten. In het
programma waren ook interviews met betrokkenen, zoals
onderwijzeres Jacqueline Doornweerd, Lyda Arnold van
Thuishulporganisatie T-Zorg, Renata Fideli van
MeerWaarde, Thea van der Heide en Else Mulder van het
Rode Kruis, wijkagent Arjen Schut, Hans de Bats van de
Voedselbank Haarlemmermeer, Rob Leemker van Market
Club en Pauline van Niekerken van de facebookgroep
“Hulpgroep Corona Haarlemmermeer”.
“Meer In De Middag – Samen met Elkaar” werd op
passende wijze geopend door assistent-programmaleider
Paul Bruines. Zijn woorden willen wij je niet onthouden:
Beste luisteraars,
Dit is Paul Bruines, assistent-programmaleider van MeerRadio. Bij wijze van uitzondering
spreek ik tot jullie als inleiding van een hele bijzondere uitzending van “Meer In De
Middag: Samen Met Elkaar”. We gaan momenteel door een heel
bijzondere tijd. Het coronavirus houdt ons allemaal in de greep
en we hebben allemaal te maken met grote veranderingen in
onze dagelijkse routine, zowel in ons werk als privé.
Het vergt de nodige aanpassingen als je bijvoorbeeld langere
tijd thuis moet werken. De scholen zijn grotendeels dicht,
daardoor hebben sommigen opeens ook de rol van leraar en
entertainer (en misschien ook wel vredestichter), naast je
reguliere dagtaak. En ik begrijp ook dat wie zorgt voor oudere
en kwetsbare familieleden en vrienden nu een extra last op de
schouders heeft. Voor anderen, die alleen thuis zijn, is het met name lastig om met het
opgelegde isolement om te gaan.
Ook bij MeerRadio merken we de gevolgen van de Coronapandemie. Sommige
programma’s vallen uit omdat medewerkers en presentatoren noodgedwongen
thuiszitten. Gasten nodigen we niet meer uit in de studio, maar komen alleen nog
telefonisch aan het woord. En uiteraard volgen ook wij de richtlijnen van het RIVM: we
houden anderhalve meter afstand, wassen onze handen voordat we gebruik maken van
één van onze studio’s en blijven thuis als we verkouden zijn of koorts hebben. Ik ben
mega-trots op het team dat deze uitzending vandaag heeft georganiseerd. Jaap,
Annebelle, Sanne, Ricardo, Nicoline, Roel, Dirk-Jan, Kevin en Maurice een diepe buiging
voor jullie allemaal. Paul Bruines.
Tot slot nog even wat cijfers: naar de stream van MeerRadio is tijdens “Meer In De
Middag – Samen met Elkaar” 3 tot 4 keer meer geluisterd dan normaal. Het programma

was ook op kanaal 42 van Ziggo en kanaal 1443 van KPN te zien. Dat leverde veel
positieve reacties op. Via de mail, Instagram en Facebook kwamen in totaal 37
verzoekjes waarvan er 12 gedraaid konden worden. Komende zaterdag zullen de
resterende 25 in “Meer In De Middag” worden gedraaid.

De workshops Maak Nieuws bij MeerRadio voor groepen 7 & 8
van het basisonderwijs zijn voorlopig afgelast in verband met
de Corona-epidemie. Hetzelfde geldt voor de uitreiking van de
Zilveren MeerRadio Microfoon door commissaris van de Koning
Arthur van Dijk, die gepland stond voor 17 april a.s.
Inschrijven voor volgend schooljaar
Basisscholen binnen Haarlemmermeer die willen inschrijven
voor Maak Nieuws in het volgende schooljaar gaan naar:
https://www.kunstencultuuropschool.nl/activiteiten/p/q/id/5939/audiovisueel
Middelbare scholen die willen inschrijven voor de VO-workshop Nieuws=Nieuws. Toch!?
kunnen mailen aan: Michelle.van.Aggelen@pier-k.nl
Scholen buiten Haarlemmermeer kunnen inschrijven via https://meerdoc.nl/

Speciaal in de “corona-periode” verzorgt MeerRadio
op werkdagen “Meer4Kids Special Edition”. Een
liveprogramma (maar wel met alle zorgvuldigheid en
veiligheid in acht nemend) tussen 3 en 4 uur ’s
middags door John Nederstigt. Een programma voor
de kinderen van vooral het basisonderwijs. Met
nieuws van verschillende scholen, tips van Meester
Freek aan de kinderen en hun ouders hoe de saaie
uurtjes op te vullen en leuke leestips met behulp van Boekhandel Stevens. Daarnaast is
er iedere dag een interview met een juf of meester uit het basisonderwijs.
Weet jij een juf of meester die mee wilt doen? Aanmelden op: studio@meerradio.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. 27 april: Fedor
Veldman. 27 april: Rick v. Deijk. 29 april: Ron Bisschop. 29 april: Ronald van Cuilenborg

Tijdens de paasdagen heeft MeerRadio zoals gebruikelijk weer enkele speciale
programma’s. Op zondag 12 april presenteert Edvard Niessing, net als vorig jaar, “Ons
West, Duits Best”. Met aandacht voor Duitse songfestivalinzendingen, Nederlandse
artiesten die Duits zingen, de Duitse hitparade van deze week en veel gouwe ouwe
schlagers. Op Tweede Paasdag zendt MeerRadio tussen 10 uur ’s morgens en 6 uur ’s
avonds voor de derde keer een “Dance Classics Top 100” uit. Presentatoren zijn Ton van
Draanen, Ron Anbeek, Niels van Olijerhoek en Maurice Gerrits. De laatste is ook
verantwoordelijk voor een “Dance Classics Mix” die om 6 uur ’s avonds is te horen.

