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De laatste tijd is er hard aan enkele zaken gewerkt.
Zo is er sinds eind november een nieuw systeem
actief voor de radio-automatisering. Er is afscheid
genomen van PC Radio. Dit systeem heeft plaats
gemaakt voor het nieuwe AerOn van Broadcast
Partners.
Daarnaast heeft de MeerRadio reportagewagen een
metamorfose ondergaan bij Logo’s & Letters in
Nieuw-Vennep. Ben Burger van Studio Zeeman &
Burger in Hoofddorp heeft het logo van MeerRadio
gemoderniseerd en het ontwerp van de
reportagewagen aangepast. De komende tijd zal ook
de site van MeerRadio een andere aanblik krijgen. Daar is programmeur Ernst de Moor
van Cross Media Collective druk mee bezig.

Vanaf 6 december is het weer zover: dan zitten we in de donkere dagen voor Kerst. Om
die dagen wat op te vrolijken is MeerRadio vanaf die datum weer helemaal in Kerstsfeer
en gaat de muziekredactie de playlisten weer voorzien van Kerstliedjes.
Tot en met zondag 16 december draaien er twee Kerstplaten per uur, de week naar Kerst
(dus van 17 t/m 23 december) worden dat er vier.
Maandag 24 december doet de muziekredactie er nog een
schepje bovenop met zes Kerstplaten per uur. ’s Avonds en
’s nachts zal nonstop Kerstmuziek worden uitgezonden.
Tijdens de Kerstdagen worden weer speciale programma’s
uitgezonden. Op 25 en 26 december presenteert Paul
Bruines tussen 8 en 10 uur ’s morgens “De Kerstochtend
van MeerRadio”. Daarna twee uur lang “The World Of
Christmas” met Ton van Draanen. Dit programma wordt
beide avonden tussen 10 en 12 uur herhaald. Op Tweede
Kerstdag presenteren Erwin Gorthuis, Maurice Gerrits en Paul Bruines tussen 12 en 6 uur
’s middags de “December 70”. Daarna uitsluitend muziek in het “MeerRadio Kerstdiner”
tot 10 uur. Op 31 december zal tussen 10 en 11 uur ’s avonds de “Jaarmix 2018”
gemaakt door Maurice Gerrits worden uitgezonden. Die wordt gevolgd door de “Funk
Factory Monstermix” van Triple-M. 2019 begint met extra lange “PartyNacht” met DJ
Mainstream, Frank Rush, Triple-M en Marco Velasguez.

Maandag 3 december: Nicoline Takes (locatiereporter “Meer In de
Middag”). Roel van Luijk (presentator van “Meer In De Middag”).
Zondag 9 december: Eric Westerop (“de stem” van MeerRadio).
Dinsdag 18 december: Jos Steinmetz (voorzitter PBO). Donderdag
20 december: Sanne Kuipers (locatiereporter “Meer In De
Middag”). Woensdag 26 december: Ricardo Bos (foto) (presentator
van “Meer In De Middag”, “Meer In Het Midden” en “Onderweg”).
Maandag 31 december: Peter Ludikhuize (presentator “Maak
Kennis Maandag”).

Erwin Gorthuis, Maurice Gerrits en Paul Bruines presenteren
op 26 december tussen 12 en 6 uur ’s middags de
“December 70”. Wat zijn de nieuwe binnenkomers in de
lijst van dit jaar? Staat “Last Christmas” van Wham! nog op
de eerste plaats of wordt die overgenomen door “Happy Xmas (War is Over)” van John Lennon of “Merry Xmas
Everybody” van Slade? Wat zijn de snelle stijgers en wat
zijn de nieuwe binnenkomers in de lijst van dit jaar? Er zijn
dit jaar weer veel nieuwe kerstnummers uitgekomen, zoals
Tangarine met “Don’t Turn Off The Lights (It’s Christmas)”,
Marcel Kapteijn met “Ding Dong Days”, The Johnssons ft. Rebecca met “Time Of The
Year” en Martin & Dickens met “Christmas Love”. Help mee de lijst samen te stellen door
zeven favoriete kerstnummers te sturen naar studio@meerradio.nl.

“ZakenPlatform” is een live programma dat iedere zondagmiddag tussen 1 en 2 uur
wordt uitgezonden voor en door ondernemers in
Haarlemmermeer.
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.
“ZakenPlatform” wordt gepresenteerd door Wim Brik en Margo
Spek. Wilt u ook een keer te gast zijn in “ZakenPlatform”? Mail dan naar:
zakenplatform@meerradio.nl

