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Op 10 juli jl. werd de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer, mevrouw Marianne
Schuurmans geïnstalleerd. De redactie van MeerMagazine vond het belangrijk om zo snel
mogelijk met de nieuwe eerste burger een kennismakingsinterview te hebben.
Dat is gelukt.
Vrijdag 19 juli bracht de burgemeester
samen met haar woordvoerder een
bezoek aan de studio's van MeerRadio.
Na de ontvangst en een rondleiding
door Wim Brik en Henk van der Eem,
nam mevrouw Schuurmans plaats in
studio 2 voor een uitgebreid
kennismakingsgesprek dat op zondag
21 juli tussen 12 en 1 uur ’s middags
werd uitgezonden in MeerMagazine. In
ruim twintig minuten kwam een scala
aan onderwerpen aan bod.
Van bijvoorbeeld haar aandacht voor
openbare orde en veiligheid tot aan
haar plan om in de eerste weken zoveel mogelijk langs te gaan in de verschillende
kernen. Ze vertelde over haar liefde voor sport, waaronder schaatsen en de Formule 1,
maar ook dat ze al van kinds af aan fan van het songfestival is. Erg prettig was het om te
horen dat burgemeester Schuurmans de lokale omroep heel belangrijk vindt voor de
lokale democratie. En dat betekent ongetwijfeld dat we haar vaker in onze studio's gaan
zien. Gert-Jan van Büseck – MeerMagazine

“The Groove Connection” werd in juni
2015 voor het eerst op MeerRadio
uitgezonden als vervangend programma
voor Meer Sport. Hier kwamen veel
positieve reacties op en werd ik gevraagd
om The Groove Connection de nacht van
vrijdag op zaterdag voort te zetten. De
muziekstijl werd iets aangepast en al snel
was de “PartyNacht” geboren. DJ Triple M
kwam tussen 2 en 4 uur met “Extended
Saturday” en later “The Funk Factory” en
Marco Velasquez tussen 4 en 6 uur met
“Marco’s After Hours”.

Helaas maakt DJ Triple M geen deel meer uit van de “PartyNacht” en is zijn plaats tussen
2 en 4 uur ingenomen door Frank Rush met “Deep In The Dark”.
Elke week maak ik met heel veel plezier “The Groove Connection” met veel nieuwe
releases op het gebied van House en Techno en draaien de beste dj’s uit binnen en
buitenland in het tweede uur. Ik ben er trots op dat van niemand minder dan Robin
‘Jaydee’ Albers in het tweede uur een mix te horen zal zijn in de tweehonderdste “Groove
Connection” op 9 augustus aanstaande. Het wordt een extra lange uitzending, want
Kevin van Leeuwen en Robin Damman hebben de uren van “To The Weekend”
beschikbaar gesteld. Tussen 10 uur ’s avonds en 1 uur ’s nachts wordt gemixt door DJ
Mainstream. Put on your dancing shoes en have fun met de 200e Groove Connection,
Maurice Gerrits.

Van 23 tot 25 augustus wordt “Mysteryland” gehouden op het voormalige Floriadeterrein
in de gemeente Haarlemmermeer. Dit jaar zijn er ruim 300 optredens van onder meer
Martin Garrix, Diplo, Dimitri Vegas & Like Mike,
Boef, Nicky Romero, Paul Oakenfold en Showtek.
Vorig jaar trok het dancefestival meer dan 100.000
bezoekers uit 100 landen. “Mysteryland” werd in
1993 voor het eerst in Lelystad gehouden. Daarna
was het dancefestival onder meer in Rotterdam,
Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Maar sinds
2003 is het festival vaste gast in Haarlemmermeer.
Op MeerRadio zal ruim aandacht worden besteed
aan “Mysteryland”. Voor het eerst heeft de organisatie ons toestemming gegeven om
impressies te maken die via het YouTube-kanaal te zien zullen
zijn. Op MeerRadio zullen Jaap Koopmans en Ricardo Bos op
vrijdag 23 augustus in “Onderweg” verslag doen van de start van
“Mysteryland”. Verder zal de zaterdag helemaal in het teken
staan van “Mysteryland” met interviews, reportages en muziek
van optredende artiesten. Op zondag zullen veel impressies te
zijn op de Facebookpagina van MeerRadio en wordt er live
geschakeld naar het festivalterrein. Ook zal van de afbouw van
“Mysteryland” op maandag in “Onderweg” een reportage worden
uitgezonden. En als Haarlemmermeerse omroep zal vooral de
lokaliteit van “Mysteryland” worden belicht. Zo zijn er interviews met lokale artiesten,
maar ook met ondernemers die aan het dancefestival hun medewerking verlenen.
Dus…..men zal niets missen van “Mysteryland” dankzij MeerRadio!

4 augustus: Ed Koster (deskundige “Maak Kennis Maandag”).
5 augustus: Michel Onclin (presentator “MeerHollands”).
8 augustus: Marjolein Bindels (presentatrice en eindredacteur
“Er Is Meer……”).
11 augustus: Jos Jaspers (secretariaat- en sales medewerker).
11 augustus: Liesbeth van Welbergen (speciale projecten).
15 augustus: Esther Burry (presentatrice “MeerActiviteiten” op
zaterdagochtend).
29 augustus: Jeroen Griekspoor (presentator “Maak Kennis Maandag”/“SplinterNieuw”).
31 augustus: Kim Brantenaar (presentator “Nice & Slow” op dinsdagavond).

Er zijn de laatste tijd drie nieuwe vrijwilligers bij MeerRadio
gekomen. Het zijn Arjen Berkhout, Rick van Viersen en Ronald
van Cuilenborg. De 39-jarige Arjen Berkhout is sinds mei 2019
bij MeerRadio en is van alle markten thuis op technisch gebied.
Hij heeft in Hilversum een opleiding gevolgd aan de Audio Visual
Academy en heeft hij een fulltime baan als geluidstechnicus. Zijn
grootste hobby is zelf muziek maken. Daarvoor heeft hij thuis
een studiootje ingericht.
Rick van Viersen is 32 jaar, gelukkig getrouwd, vader van twee
kinderen en werkzaam als advocaat. Dit doet hij bij zijn eigen
advocatenkantoor FIN Advocaten & Fiscalisten in Hoofddorp.
Naast zijn werk heeft hij muziek en voetbal als zijn grote passie.
Hij voetbalt nog altijd bij zijn voetbalclub in Heemstede (RCH) en
is bij deze club ook bestuurslid geweest. Qua muziek heeft Rick
een erg brede smaak; van popmuziek tot Nederlandstalig, maar
ook (Nederlandse) R&B en hip hop luistert Rick graag. Bij
MeerRadio is hij vanaf vrijdag 2 augustus tussen 12 en 2 uur ’s
middags te horen in “De MeerRadioMiddag”.
De 65-jarige Ronald van Cuilenborg is sinds januari
gepensioneerd gerechtsambtenaar. Helemaal verslingerd aan het
medium radio werd hij begin jaren nul door deejay Ron Bisschop,
z’n tegenwoordige MeerRadio-collega, uitgenodigd om eens langs te komen in het
programma dat Ron toen presenteerde bij Radio 192 en daarbij
dan vooral de mooiste liedjes uit zijn platencollectie mee te
nemen. En zo geschiedde, zelfs tot een paar keer toe. Bij dat
station kwam hij ook in contact met good old Peter van Dam.
Die was op een gegeven moment begonnen met de “Manneke
Pop”-webstream. Die bestaat helaas niet meer, maar bij de
opvolger daarvan, het internet-station Radio Duivenstraat,
heeft Ronald al weer zo’n ruim drie jaar een plaatsje gevonden.
Hij doet daar ook nog het jazzprogramma ‘All That Jazz’. En nu,
per 1 augustus 2019, heeft Ronald naar eigen zeggen een tweede “radio-home”
gevonden bij MeerRadio als redacteur en presentator. Deze maand augustus is hij
verantwoordelijk voor de nieuwsberichten op dinsdag en donderdag. En vanaf september
zal Ronald de dinsdagaflevering van “Onderweg” gaan presenteren. In deze rol vervangt
hij Eric de Smalen die zijn werkzaamheden voor MeerRadio voor een periode stil heeft
moeten leggen.

Deze maand augustus is “ZakenPlatform” met zomerreces. Hiervoor in de plaats wordt
tussen 1 en 2 uur op zondagmiddag het vrijdagavondprogramma “Splinternieuw” van
Jeroen Griekspoor herhaald. Met ingang van 1 september is “ZakenPlatform” terug op
MeerRadio. In dit radioprogramma met afwisselende gasten, discussies en muziek wordt
een uur lang het ondernemerschap in Haarlemmermeer onder de loep genomen. Niet
alleen de werkzaamheden van de ondernemer, maar ook de mens achter de ondernemer,
komt aan bod. Naast de gesprekken met ondernemers wordt natuurlijk ook stilgestaan
bij innovaties, events, meetings, en vele andere belangrijke zaken voor ondernemers en
andere geïnteresseerden. Ook zal presentator Wim Brik vanaf september regelmatig bij
bedrijven op bezoek gaan om reportages te maken die in “ZakenPlatform” worden
uitgezonden. Naast Wim Brik wordt het programma gepresenteerd door Margo Spek.
Gast zijn in “ZakenPlatform”? Mail dan naar: zakenplatform@meerradio.nl

