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Afgelopen weken werd ik vanaf 15 maart iedere zondagmiddag (op één na omdat ik
vanwege persoonlijke omstandigheden niet kon) om 12.25 uur gebeld door de
Haarlemmermeerse lokale omroep MeerRadio om een update over corona in onze regio
te geven. 28 juni was het laatste vraaggesprek.
Nu ben ik al meer dan twintig jaar een groot
voorstander van de lokale omroep. Ik zit namens de
gemeenten in de Raad van Toezicht van de NLPO (de
lokale tegenhanger van de NPO). De NLPO
ondersteunt lokale omroepen onder andere met het
aanbieden van de mogelijkheid tot
professionalisering, door samen te kijken naar een
toekomstbestendige omroep en met een lobby voor
een betere financiering door de overheid. De lokale
omroep is er voor onze inwoners en onze
ondernemers. De omroep verzorgt lokaal nieuws op
de radio, social media en internet, ondervraagt politici, geeft informatie over activiteiten,
sport en evenementen en stelt ons voor aan mensen die het verschil maken in onze
samenleving: vrijwilligers, initiatiefnemers, ondernemers, sporters, dienstverleners en
kunstenaars. Dit alles gelardeerd met fijne muziek (ook op aanvraag) en bijna geheel
ingevuld door fantastische vrijwilligers. Die wel zeer professioneel werken. Onze omroep
was afgelopen maanden onze ‘crisisomroep’. Bij hen kon u alles over corona in
Haarlemmermeer horen en lezen. Ik ben zeer trots dat wij zo’n omroep in onze
gemeente hebben. Ónze eigen omroep, waar u meer hoort over ónze gemeente. Kijk
voor meer informatie op www.meerradio.nl.
Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven, InforMeer 7 juli 2020

De afgelopen vier jaar reisden Kevin & Robin door
België, Frankrijk, Oostenrijk, Schotland en
Noorwegen. Welk exotisch oord staat dit jaar op de
planning? De zomereditie 2020 heet “De 13
Hoofdsteden Route”. Dit jaar geen fjorden, steile
bergweggetjes of monsters maar oer-Hollandse
(fiets)paden. Wil je dit meebeleven? Pak je
(fiets)tassen in en reis elke vrijdag tussen 22.00 en
00.00 uur met Kevin & Robin mee.
De zomereditie 2020 is ook dit jaar weer als podcast
te verkrijgen in jouw favoriete podcast app en
Spotify. Zoek op TTW summer edition’

Met ingang van 18 augustus veranderen de kanalen op het
kabelnet van Ziggo. Op dit moment wordt kanaal 42 gebruikt
voor MeerTelevisie en kanaal 917 voor MeerRadio. Dat worden
de kanalen 38 en 913.
Deze verandering is noodzakelijk vanwege technische
aanpassingen bij Ziggo. E.e.a. heeft als positieve bijwerking dat
alle lokale omroepen niet alleen in het hun toegewezen
verzorgingsgebied, maar ook in de rest van de regio
zichtbaar/hoorbaar zullen zijn. Houd er dus rekening mee dat vanaf 18 augustus
MeerTelevisie via kanaal 38 en MeerRadio via kanaal 913 wordt uitgezonden.

Al een paar keer hebben we succesvolle bijeenkomsten voor MeerRadio vrijwilligers
gehad. Een goede reden om elkaar na de zomer opnieuw te treffen.
Leuk als je zaterdag 19 september, 17.00 – 19.00
uur vrijhoudt in je agenda. Staat er al een afspraak
probeer die dan te verzetten. Want natuurlijk geldt:
hoe meer vrijwilligers aanwezig zijn, hoe meer we van
elkaar kunnen horen, leren en waarderen.
Voorzitter Hein Jaarsma zal de bijeenkomst openen
met een aantal zaken die nu spelen of die dit jaar zijn
afgerond. Tot in de vroege avond zetten we de
middag voort met een gezellige borrel en wat hapjes.
De kans is groot dat we er weer een spelelement aan toevoegen…. Alle tijd om eens met
anderen te spreken over wat jou bezighoudt bij MeerRadio. Zorg dat je erbij bent!
Zoals elke dag sinds het uitbreken van corona, houden we ons ook op 19 september aan
een veilige omgang met elkaar. Wij hopen je de 19e te zien in de studio.
Bestuur en MT-leden Hein, Frits, Annemiek, Ton en Paul.

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”)
20 augustus: Rick van Viersen (presentator “MeerRadio Middag”).
29 augustus: Jeroen Griekspoor (presentator “Maak Kennis Maandag”/“SplinterNieuw”).
31 augustus: Kim Brantenaar (presentator).

Voor de zondagmiddag van 12 tot 2 uur en zondagavond van 7 tot 10 uur is MeerRadio
op zoek naar technici. Altijd al zelf radio willen maken? Meld je aan!
Voor de nieuwsredactie zijn dringend redacteuren nodig. Altijd al nieuwsjournalist willen
worden? Meld je aan, stuur een mail naar: tonvandraanen@meerradio.nl

