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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 dinsdag 15 december draaien er
twee Kerstplaten per uur, de tijd naar Kerst (dus
van 16 t/m 22 december) worden dat er vier. Op
23 december doet de muziekredactie er nog een
schepje bovenop met zes Kerstplaten per uur.
Op 24 december zal ‘s avonds en ’s nachts
nonstop Kerstmuziek worden uitgezonden.
Tijdens de Kerstdagen worden weer speciale programma’s uitgezonden. Op 25 en 26
december van 10 tot 12 uur ’s morgens “The World Of Christmas” met Ton van Draanen.
Dit programma wordt beide avonden tussen 10 en 12 uur herhaald.
Op Eerste Kerstdag zorgt het drietal Jan Bogaards, Wendy Niesten en Ryan Poll voor een
vrolijke noot op MeerRadio. ‘De MeerRadio Kerstshow’ brengt je volledig in de
kerststemming. Er wordt gesproken met gasten, vrolijke (Kerst)muziek gedraaid en
natuurlijk een hoop gelachen. Wat kan je het beste aantrekken tijdens het Kerstdiner,
wat is het lekkerste Kerstmenu, wat doen de luisteraars tijdens Kerst en hoe beleven de
inwoners van Haarlemmermeer de Kerst? Jan, Wendy en Ryan geven op deze vragen
antwoord tijdens ‘De MeerRadio Kerstshow’. Op Tweede Kerstdag presenteren Niels
Olijerhoek, Maurice Gerrits en Paul Bruines tussen 12 en 6 uur ’s middags de “December
70”. Wil je invloed hebben op deze lijst, mail dan je zeven favoriete kerstplaten naar
studio@meerradio.nl. Na de “December 70”: Robert Hooiveld met “Effe Tussendoor
Christmas Edition” tot 8 uur. Daarna uitsluitend muziek in het “MeerRadio Kerstdiner” tot
10 uur. In “De Zilveren Golf” van 28, 29 en 30 december aandacht voor de overleden
artiesten van 2020, gepresenteerd door Edvard Niessing. Op 31 december wordt tussen
6 en 7 uur ’s avonds de “Jaarmix 2020”, gemaakt door Maurice Gerrits, uitgezonden. Die
wordt gevolgd door “De Oudejaarsshow” met Robert Hooiveld, Mike van den Bos, Kevin
van Leeuwen en Robin Damman tot middernacht. 2021 begint met een extra lange
“PartyNacht” met DJ Mainstream, Frank Rush en Marco Velasguez tot 8 uur ’s morgens.

Een nieuwe maand waarin jullie vertelden of lieten zien wat er achter de schermen
allemaal gebeurt om 24/7 in de ether te horen te zijn, aangevuld met uitingen op social
media. Net zo belangrijk zijn de activiteiten die niet direct zichtbaar zijn. Zo heeft de
gemeente recent onze subsidieaanvraag goedgekeurd. Niet dat we nu heel ruim zitten,
maar het geeft ons meer lucht.

Vandaag zijn we de decembermaand ingegaan, bij uitstek de maand van gezelligheid en
samen zijn. Al beperkt corona ons nu, het doet me goed te zien dat er vaker mensen
aanwezig zijn in de studio. Dat maakt het levendiger. De kerstversiering draagt ook bij
aan een gezellige sfeer. De decemberprogrammering is rond; warme boodschappen voor
de luisteraars worden ingesproken. “Onderweg” is weer vijf keer per week te horen. Het
“Meer in de Middag” team bruist van de ideeën. Het half uur live met de burgemeester in
“MeerMagazine” wordt goed ontvangen en de reporters gaan weer de regio in,
verantwoord met hengel om voldoende afstand te kunnen bewaren. We zitten op de
goede weg met elkaar. Daar mogen we best trots op zijn!
Vroeg in het nieuwe jaar willen we weer een vrijwilligersbijeenkomst organiseren. We
wachten even het beleid van de regering af, omdat we jullie het liefst in eigen persoon
zien. Via mail op @meerradio.nl houden we je op de hoogte. Open je mailbox daarom
met regelmaat, dat maakt sowieso het communiceren met elkaar makkelijker.
Dat brengt mij bij het laatste punt. Stuur je mij tussen 6 - 16 december een mail vanuit
jouw mailbox @meerradio.nl met alleen de woorden "Ho, Ho, Ho, Vrolijk MeerRadio",
dan ontvang je een kleine december attentie. Niet eerder, niet later en alleen met deze
tekst! Gezellige decembermaand, Annemiek Holkeboer

MeerRadio is al jaren een begrip in
Haarlemmermeer en ver daarbuiten. Terecht
ook als je kijkt naar het werkgebied: lekker
dynamisch, 160.000 potentiële luisteraars en
lekker divers en altijd wat te doen. Maar ook
het programma-aanbod is goed en kwalitatief
sterk. Geen wonder dat we vaak hoge ogen
gooien bij de verkiezing van beste lokale
radiostation van Nederland en ook geen
wonder dat veel jonge talenten een plekje
vinden bij de landelijke zenders.
Maar het gaat niet vanzelf. Daar gaan iedere
dag weer schouders onder: van
presentator/presentatrice tot technici, van redacteuren tot bestuursleden. Iedereen is
even hard nodig en bijna iedereen is ooit met weinig kennis en ervaring binnen gekomen.
We leren veel van elkaar en aan elkaar.
We zoeken altijd enthousiaste mensen die meehelpen bouwen aan MeerRadio en we
zoeken nu extra hard naar mensen die het technisch allemaal makkelijk laten verlopen.
De mensen die de shows kunnen opnemen, die de plaatjes en de praatjes soepel in
elkaar laten overlopen, mensen die eerder blij worden van knopjes en schuifjes, die trots
zijn op een soepele opname of mooie uitzending maar niet per se zelf met hun stem op
de radio willen.
MeerRadio zoekt dus mensen die meehelpen in de “programmatechniek” . Je hoeft nog
niet zoveel te kunnen, maar wel zin hebben. Je krijgt prima begeleiding en al heel snel
kun je veel zelf. Heb je op zondagmiddag een paar uur tijd en zin om iets heel leuks te
helpen maken: mail naar tonvandraanen@meerradio.nl

3 december: Nicoline Takes (locatiereporter “Meer In de Middag”). Roel van Luijk
(presentator “MeerMagazine”). 9 december: Eric Westerop (“de stem” van MeerRadio).
18 december: Jos Steinmetz (voorzitter PBO). 20 december: Sanne Kuipers
(locatiereporter “Meer In De Middag”). 22 december: Jeroen Calvelage (technicus).
26 december: Ricardo Bos (hoofd-techniek en presentator “De Midweek Show”).
31 december: Peter Ludikhuize (presentator “Maak Kennis Maandag”).

