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Mijn naam is Frans Milder, geboren op 18 juni 1957 in Nijmegen. Getrouwd met Sonja
die uit Amsterdam komt, wat gelijk aangeeft waarom ik uit Nijmegen ben weggegaan,
en nu in Zwanenburg woon. Vader van twee prachtige dochters, die samen vier even
prachtige kinderen hebben. Ik ben als jongen van 15 jaar (1972) helemaal in de ban
geraakt van het dj gebeuren. Na een tijdje sparen heb ik wat apparatuur verzameld. De
versterker die kreeg ik van mijn oom uit de winkel van
Simon de Wit. Na een tijdje oefenen op zolder, ging ik
met mijn verzamelde singeltjes voor het eerst draaien
met mijn discotheek, die ik de naam Golden Record had
gegeven, wat jaren later weer werd omgedoopt naar de
naam Disco Donna, geïnspireerd door Radio Donna uit
België en omdat ik twee dochters heb, die misschien
ook later DJ wilden worden. Dan hadden ze in ieder
geval een toepasselijke naam.
De laatste twintig jaar heb ik met Disco Donna het hele
land doorgekruist en samen met (beroemde) artiesten
menig feestje tot een extase geleid. Dit was altijd een
succes. Ik ben ook in de jaren 80 in de verleiding geweest om bij Radio Keizerstad
(Nijmegen) aan de slag te gaan, maar het plaatjes draaien met publiek gaf mij toch meer
voldoening. Nu ik na zo’n 47 jaar plaatjes draaien niet meer in staat ben om ieder
weekend de energie op te brengen om op feesten te draaien, ben ik op zoek gegaan om
de draad van het plaatjes draaien niet te verliezen, en ben bij MeerRadio op
zondagmiddag aan de slag gegaan als technicus bij MeerMagazine en ZakenPlatform. Dat
is hartstikke leuk. Je merkt aan de mensen die ik tot nu toe ontmoet heb, dat radio
maken hun grote passie is en al hun ziel en zaligheid erin stoppen. Ik hoop dan ook met
de andere medewerkers kennis te maken, die neem ik aan, net zo geïnspireerd zijn.

Na ruim 3 jaar en 130 afleveringen is er op dinsdagavond
17 december een eind gekomen aan “Soulkitchen”, het
programma voor de wekelijkse dosis R&B, 80s funk,
smooth-jazz en lounge.
Jeroen van Schie en Dennis Stappers die het programma
met veel plezier maakten nemen met gemengde gevoelens
afscheid. "Na 3 jaar is het tijd voor een pauze. We zijn
allebei gek op de muziek die we draaien en we houden
zeker niet op met radio maar we merkten dat de sleur er
een beetje in kwam en op een gegeven moment heb je alle
platen wel een keer gedraaid", aldus Jeroen. "Het is ook nog eens het eind van het jaar
en dan ben je toch al bezig met bezinnen en reflectie dus dat kwam mooi uit".

"Dennis zette elke week een playlist klaar en deze vulden we apart vanuit onze eigen
platencollectie in. Hierdoor was het dus een verrassing wat de ander had meegebracht
die avond en dat gaf het gevoel dat je meeluisterde met twee jongens die ter plekke door
de platenbakken snuffelden." Aldus Jeroen.
Het duo gaat zich de komende maanden bezinnen op nieuwe radio uitingen waarin
misschien ook andere genres aan bod kunnen komen. "Het funk- en lounge hoekje blijft
vermoedelijk wel een vast onderdeel in een eventueel nieuw programma", aldus de soulmannen.
Met het stoppen van “Soulkitchen” zal de zendtijd op dinsdagavond tussen 7 en 9 uur
vanaf 7 januari worden overgenomen door Fedor Veltman met “Forgotten Faces”. Dit
programma werd tot een jaar geleden gepresenteerd door Paul Bruines. In “Forgotten
Faces” muziek die je eigenlijk allang was vergeten, afgewisseld met nieuws en feiten uit
de rijke historie van Haarlemmermeer. Fedor Veltman stopt met de zaterdagaflevering
van “Meer In Het Weekend” tussen 8 en 10 uur ‘s avonds. De presentatie van
programma wordt overgenomen door Joey Hoogendijk.

Op zondag 5 januari is Burgemeester Marianne
Schuurmans-Wijdeven tussen 12 en 1 uur te gast in
“MeerMagazine”. Met presentator Gert-Jan van
Büseck praat zij in het eerste deel van de uitzending
over het afgelopen jaar. Onderwerpen zullen zijn:
haar ervaringen van de overstap van het oosten naar
de drukke Randstad, maar ook Schiphol, economie,
de kinderburgemeester, de jongerenraad en haar
muzikale voorkeur komen aan de orde. In het
tweede deel van de uitzending wat zij verwacht van
2020. Thema’s die aan de orde komen zijn de
gemeentelijke democratie, de infrastructuur in de regio, de veiligheid en ook de komst
van het Formule 1 spektakel. Dit allemaal afgesloten met een wens van de burgemeester
voor de inwoners van Haarlemmermeer.

3 januari: André Pijnaker (lid van het PBO - Programmabeleid Bepalend Orgaan).
8 januari: Jaap Koopmans (presentator). 13 januari: Eric de Smalen (presentator).
14 januari: Jeroen van Schie (presentator). 19 Januari: Jason Houtkamp (presentator)
27 januari: Margreet Genuït (nieuwslezer).

In december heeft MeerRadio een donatie van 1000 euro
van het ING Nederland Fonds voor Medewerkers
gekregen. Bij het fonds kunnen medewerkers van de ING
een donatie aanvragen voor een organisatie waar zij zelf
bij betrokken zijn, en die een algemeen maatschappelijk
belang dienen. Esther Burry, presentatrice/redacteur van
MeerActiviteiten op zaterdagochtend, vroeg de donatie
aan, en heeft zo geregeld dat de mengpanelen in de twee
radiostudio’s groot-technisch onderhoud krijgen en een
software update. Ze kunnen dan weer jaren mee. Dank
aan het ING Nederland Fonds voor Medewerkers voor deze bijdrage aan de uitzendingen
van MeerRadio!

