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Voor de derde keer sinds het bestaan van MeerRadio gaat er op 1 januari 2019 een
nieuwe website online. De nieuwe website ziet er “frisser” uit en biedt vele
mogelijkheden. Het aangepaste ontwerp is gebouwd door grafisch ontwerper Ben Burger
en webbouwer Ernst de Moor van het Cross Media Collective.
Aan de linkerkant staan icoontjes voor Twitter, Facebook,
LinkedIn, YouTube. Erop klikken is genoeg om bij de MeerRadiopagina’s uit te komen. De onderste icoon is om LIVE naar
MeerRadio te luisteren. In tegenstelling tot de oude website is
het voordeel nu dat het luisteren niet wordt onderbroken als
men van pagina wisselt.Bovenin staan zes taakbalken die voor
zich spreken. Nieuw is “Wie is Wie”. Als men hierop klikt ziet
men op alfabetische volgorde de namen van alle MeerRadiomedewerkers. Achter iedere naam schuilt een pagina waarop
men een foto ziet en meer over de medewerker te weten kan komen, zoals de leeftijd, de
favoriete muziek en een biografie. Onder “Meer info” zitten vijf afzonderlijke tabs naar de
pagina’s: Adverteren, Contact, Over Ons (waarin meer over de doelstelling van
MeerOmroep is te lezen) en Missie waarop de missie van de omroep uitgelegd. Tot slot
een tab waarmee men zich kan aanmelden voor de MeerRadio Nieuwsbrief. Uiteraard is
er dagelijks het laatste nieuws uit Haarlemmermeer op de website te lezen en welke
programma’s worden uitgezonden. Tot slot, de nieuwe website is in tegenstelling tot de
oude site, goed op de telefoon te lezen.

Wat deden ze hun best….en wat vonden ze het vèt! De Kopklas van Moll
(huiswerkbegeleiding) uit Amsterdam was op 17 december te gast in de studio van
MeerRadio voor de workshop Maak Nieuws. Voor het eerst deed een school van buiten
Haarlemmermeer mee. En hun doel was direct duidelijk: ze gáán voor de Zilveren
MeerRadio Microfoon. Die trofee wordt aan
het eind van ieder seizoen feestelijk
uitgereikt voor de beste zelf gemaakte
radio-uitzending. In 2016/2017 won groep
7A van De Klippeholm (Hoofddorp).
In 2017/2018 groep 7A van ’t Venne
(Nieuw- Vennep). Maakt Moll een kans,
straks in mei?? Daar krijgen ze misschien
nog een zware dobber aan, want vanaf 14
januari komen er nog minstens 8 andere
groepen naar de studio, die natuurlijk net
zo graag willen winnen. Waaronder nog een Amsterdamse school…

Inschrijven voor de workshops
Alleen scholen die meedoen kunnen winnen… Is jouw school al ingeschreven voor een
van onze populaire workshops?!
Voor primair onderwijs (basisschool) PO groep 7 & 8: Maak Nieuws bij MeerRadio.
Voor voortgezet onderwijs (middelbare school) VO klas 1 & 2: Nieuws=Nieuws. Toch?!
Scholen in de gemeente Haarlemmermeer kunnen inschrijven (en meer informatie
bekijken) op Kunst en Cultuur op School en
http://www.lerenindemetropolder.nl/nieuws/‘nieuwsnieuws-toch’
Scholen buiten Haarlemmermeer kunnen rechtstreeks contact opnemen
met patcons@pattiruhu.nl of info@creativecommunications.nl

Al enige tijd speelde ik met de gedachte om eens te kijken of ik een rol zou kunnen
vervullen bij Stichting MeerOmroep. Op een sport-event in september 2018 kwam ik
iemand tegen die een naambadge droeg met daarop
'MeerRadio'. Ik sprak hem aan en daarmee was het eerste
persoonlijke contact gelegd. Daarna ging het in snel tempo.
Een kennismaking met Ton van Draanen volgde, een gesprek
met voorzitter Hein Jaarsma werd gearrangeerd en ik werd
uitgenodigd voor een vergadering om kennis te maken met
de andere bestuurs- en MT-leden. Die introductie was op 19
december jl. en gelukkig, de handen gingen op elkaar. Sinds
die datum mag ik mij vanuit een bestuursfunctie gaan bezig
houden met marketing communicatie en vrijwilligersbeleid.
Marketing communicatie is het vakgebied waar ik me dagelijks mee bezig houd op de
luchthaven Schiphol. Al bijna 34 jaar is Schiphol Group de organisatie waar ik met veel
plezier een full time baan vervul. Met het team onderhouden we contacten met
luchtvaartmaatschappijen, veelal op de hoofdkantoren van de airlines wereldwijd of met
het management op het lokale kantoor. Met communicatie richten we ons vooral op de
ondersteuning en promotie van die airlines in Nederland. Promotie en ondersteuning.

Twee begrippen die ook in mijn rol voor Stichting MeerOmroep belangrijke aspecten
zullen vormen. Ik vind het leuk om mensen enthousiast te maken voor dingen die hen
bezig houden en samen te kijken wat we beter kunnen doen. Met mijn bijdrage hoop ik
MeerRadio verdere bekendheid te geven, het aantal luisteraars te laten groeien en de
vrijwilligers nog trotser te maken op wat zij doen voor Stichting MeerOmroep. Misschien
komen we elkaar een keer tegen in het pand of bij een evenement in de regio. Met
vriendelijke groet, Annemiek Holkeboer

Na ruim acht jaar is er vanaf december een nieuwe koffiemachine in gebruik genomen bij
MeerRadio. Het is een Nescafé Solution 6/30 machine. Net als bij
de vorige machine is het mogelijk om koffie, espresso,
cappuccino, Wiener melange, chocolademelk en heet water (voor
thee of soep) te nemen. In tegenstelling tot het oude apparaat
blijft deze machine 24 uur per dag aanstaan en houdt zichzelf op
temperatuur. Wel is het gewenst om bij binnenkomst hem even
door te spoelen. Dat kan door middel van de knop cappuccino en
heet water gelijktijdig in te drukken. Uiteraard niet vergeten een
beker neer te zetten, want er komt heet spoelwater uit het
apparaat.
Iedere ochtend wordt door Ton van Draanen gekeken of er
genoeg koffie- chocolade- of melkpoeder in de machine zit. Zo
nodig zal hij de “canisters” bijvullen. Ook zal hij in de gaten houden, wanneer de Nescafé
Solution 6/30 gereinigd moet worden. Zo houden medewerkers en gasten een heerlijk
bakje koffie of thee.

3 januari: André Pijnaker (lid van het PBO - Programmabeleid
Bepalend Orgaan). ”). 8 januari: Jaap Koopmans (presentator
van “Meer In De Middag” en “Jaap & Max On Air” op zaterdag).
13 januari: Eric de Smalen (presentator van de
dinsdagaflevering van “Onderweg”) -foto- . 14 januari: Jeroen
van Schie (presentator “De Soulkitchen” op donderdagavond).

Op 31 december begint ’s avonds om 6 uur, na de normale dagprogrammering, een
speciaal programma voor Oudejaarsavond. Tussen 6 en 10 uur zijn Kevin van Leeuwen
en Robin Damman in de studio om onder het genot van oliebollen en appelflappen de
luisteraars van de nodige lekkere muziek te voorzien. Om
10 uur begint de “MeerRadio New Year’s Eve Party” met de
JAARMIX 2018 gemaakt door Maurice Gerrits. Een mix met
63 hits uit 2018 waaraan hij 62 uur heeft gewerkt.
Nummers die langskomen zijn onder meer: Taylor Swift –
Ready For It, Davina Michelle – Duurt Te Lang, Waylon –
Outlaw in ‘Em, The Chainsmokers – Sick Boy, Marshmello
& Anne Marie – Friends, Daddy Yankee – Dura, Rita Ora –
Let Me Love You, Alvaro Soler – La Cintura, George Ezra –
Shotgun, Axwell & Ingrosso ft. Trevor Guthrie – Dreamer
en Bløf ft. Geike Arnaert – Zoutelande. 31 december wordt
afgesloten door Triple-M met de “Funk Factory Monstermix 2018” waarin hij maar liefst
75 gouwe ouwe nummers heeft verwerkt zoals: Sister Sledge – Thinking Of You, Bee

Gees – Love You Inside Out, Disco Deviance – Candy, Culture Club - Do You Really Want
To Hurt Me, Dr Packer - Nuthing Goin ‘On, George Benson - Give
Me The Night, David Bowie – Let’s Dance en Sylvester - You
Make Me Feel (Mighty Reel). Nieuwjaarsdag begint om 12 uur ‘s
nachts met Happy New Year van ABBA gevolgd door de beste
wensen van de MeerRadio medewerkers. Daarna gaat de “New
Year’s Eve Party” verder met mixprogramma’s van Maurice
Gerrits, Frank Rush, Triple- M en Marco Velasguez tot 8 uur ’s
morgens. Daarna begint de normale dagprogrammering van
MeerRadio……maar voor de liefhebbers wordt tussen 7 en 10 uur
’s avonds Jaarmis 2018 van Maurice Gerrits en de Funk Factory
Monstermix 2018 van Triple-M herhaald.

Jurgen Nobel, fractievoorzitter van de Haarlemmermeerse afdeling van de VVD,
prolongeert zijn titel als politicus van het jaar. Ook in 2017 kozen de politieke
verslaggevers van HCnieuws, Haarlems Dagblad en MeerRadio voor de jonge politicus.
Jurylid Frits Verhagen van HCnieuws reikte 20 december de bijbehorende Peter van
Groenigenbokaal opnieuw uit aan Nobel. De jury roemde Nobels gave om leiding te
geven aan de VVD-fractie, maar ook aan de coalitie.
Jurgen Nobel weet de rechterflank van liberalen,
Forza!, de mond te snoeren en deelt complimenten uit
aan links en rechts. Nummer twee werd Herman
Koning van het CDA, die in 2016 politicus van het jaar
werd. Derde werd Maaike Ballieux van GroenLinks.
Intussen heeft formateur Henk Kuipers de
onderhandelingen over de vorming van de nieuwe
coalitie in Haarlemmermeer afgerond.
“De gesprekken zijn constructief en in een positieve
sfeer verlopen, waardoor binnen relatief korte tijd tot
een afgewogen resultaat is gekomen, waar partijen trots op zijn.”. Partijen kiezen ervoor
om op 2 januari 2019 het coalitieakkoord aan de raad, de inwoners en de media te
presenteren, omdat de nieuwe gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019 tot stand
komt. De installatie van het nieuwe college zal op 10 januari 2019 plaatsvinden. De
kandidaat-wethouders zijn Jurgen Nobel en Marja Ruigrok van de VVD, Marjolein Steffens
en Ap Reinders van de HAP, Mariëtte Sedee van het CDA en Mieke Booij van de PvdA.

Vanaf januari zijn er enkele veranderingen bij MeerRadio ++ Ron Anbeek stopt op
donderdag met de presentatie van "Onderweg". Tot er een goede opvolger is gevonden
zal Ton van Draanen het programma overnemen ++ Ron wordt de nieuwe presentator
van "Nice & Slow" op zondagavond. Hij is de opvolger van Richard Kwant die wegens te
drukke werkzaamheden een stapje terug doet ++ Richard blijft voorlopig wel de
dinsdagaflevering van "Nice & Slow" doen ++ Patricia Hooftman is gestopt als
nieuwslezer bij MeerRadio. Zij is vanaf deze maand, naast Nicoline Takes en Sanne
Kuipers, "locatiereporter" bij "Meer In De Middag" op zaterdag ++ Als nieuwslezer wordt
Patricia opgevolgd door Pauline Veenstra ++ Tot slot: bestuurslid Glen Noordwijk is op
wereldreis. Met de kerstdagen was hij in Mumbai (India). Vanaf 28 december is hij een
rondreis aan het maken door Cambodja en Vietnam.

