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Vier groepen van ICBS De Tweemaster uit Vijfhuizen komen in maart bij MeerRadio op
bezoek om de workshop Maak Nieuws bij MeerRadio te volgen. Het gaat om zo’n 100
leerlingen in totaal, die zelf een eigen podcast/uitzending gaan opnemen. Niet allemaal
tegelijk natuurlijk, maar verdeeld over vier
maandagochtenden. Vóór het zover is krijgen ze per
groep een voorbereidende les in de klas, om alvast een
beetje kennis te maken met het ‘vak’. Een week later
volgt het echte studiobezoek. Dan leren ze nieuws- en
weerberichten goed voor te lezen. Maar ook interviewen
en een stukje radiotechniek. Natuurlijk doet De
Tweemaster mee in de competitie om de felbegeerde
Zilveren MeerRadio Microfoon 2019/’20. Die wordt op 17
april a.s. uitgereikt door
Commissaris van de Koning
in Noord-Holland Arthur van
Dijk. “Het is mij een eer om de Zilveren MeerRadio
Microfoon dit jaar uit te reiken. Ik heb een aantal mooie
voorgangers gehad, die dat eerder al hebben gedaan. En ik
hoop dat er nog héél veel groepen dit soort workshops
zullen volgen, want het is een leuke manier om met de
media en nieuws kennis te maken”, aldus Arthur van Dijk
tijdens een interview met Bram van Uchelen.
Arthur van Dijk is geen onbekende voor MeerRadio. Als
wethouder opende hij in 2010 de huidige MeerRadio-studio aan de Kruisweg in
Hoofddorp. In zijn huidige functie als Commissaris van de Koning werd zijn belangstelling
opnieuw gewekt door de media-workshops die MeerRadio en Pier K aanbieden. “Het is
heel goed dat deze workshops worden georganiseerd. Want media, echt nieuws, nepnieuws en cyberpesten hebben een grote maatschappelijke impact”, aldus Van Dijk.
De Zilveren MeerRadio Microfoon werd in 2017 uitgereikt door wethouder John Nederstigt; in 2018 door wethouder Derk Reneman; in 2019 door wethouder Marja Ruigrok en
Qmusic deejay Marieke Elsinga. Met Arthur van Dijk wordt dus een ‘luisterrijke’ traditie
voortgezet!
De uitreiking in 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp (Hoofddorp) & BLS Reclame
(Nieuw-Vennep).

Sinds maandag 10 februari zijn er drie nieuwe stagiairs bij MeerRadio. Het zijn drie
leerlingen uit het tweede jaar van het Mediacollege Amsterdam. Nikki Stronk, Noor

Verbiest en Erben Stienstra blijven tot eind juni
bij MeerRadio. Nikki Stronk (rechts) en Noor
Verbiest nemen naast werkzaamheden voor de
redactie ook een aantal uren van het
doordeweekse programma “De MeerRadio
Middag” voor hun rekening. Erben Stienstra
heeft al enige presentie ervaring opgedaan bij
Haarlem 105 en zal op dinsdag- , woensdag- en
donderdagmiddag het programma “Onderweg”
tussen 4 en 6 uur presenteren. Vanaf 21 maart
zullen Nikki, Noor en Erben tot eind juni “De
Weekendshow” op zaterdagavond gaan doen.
Op vrijdag 13 maart loopt de stageperiode van
derdejaars studenten Wendy Niesten en Jan Bogaards van het Mediacollege Amsterdam
af. Zij hebben het afgelopen half jaar o.a. programma’s gepresenteerd en videofilms over
drie Haarlemmermeerse voetbalverenigingen gemaakt. Ook hebben zij, samen met
stagiair Ryan Poll, op 25 december jl.. “De MeerRadio Kerstshow” van 12 tot 6 uur ’s
middags gemaakt. Ryan loopt op dit moment stage bij het AD Groene Hart als redacteur
en is gevraagd om een dag op de redactie te blijven werken na zijn stageperiode.

1 maart: Carolien Geeve (nieuwslezers). 16 maart: Ruby van Uk (presentatrice
MeerHollands). 16 maart: Tim van der Voord (ICT-medewerker en producer Meer In De
Middag). 23 maart: Niels Olijerhoek (presentator Meer In Het Weekend en MeerWakker).
23 maart: John Spreen (nieuwsredacteur). 24 maart: Peter Hanegraaf (presentator
Weekendshow).

Nadat Duncan Laurence vorig jaar mei in Tel Aviv met
“Arcade” het Eurovisie Songfestival had gewonnen,
loopt Nederland warm voor het Eurovisie Songfestival
dat dit jaar op 12, 14 en 16 mei in Ahoy’ Rotterdam
wordt gehouden. De organisatie van het Eurovisie
Songfestival 2020 in Nederland is een samenwerking
tussen NPO, AVROTROS en NOS, in coproductie met
de EBU (European Broadcasting Union).
Presentatoren zijn Chantal Janzen, Edsilia Rombley en
Jan Smit. Nadat Davina Michelle en Floor Jansen “nee” hadden gezegd om Nederland dit
jaar te vertegenwoordigen, werd Jeangu Macrooy benaderd door de selectiecommissie.
Volgens de 26-jarige zanger was er maar één
antwoord mogelijk: JA!
MeerRadio loopt inmiddels ook warm voor het
Eurovisie Songfestival en zal vanaf maandag 2 maart
tot half mei tijdens werkdagen tussen 6 uur ’s
morgens en 6 uur ’s middags om het uur in de
programma’s een “Songfestival Classic” uit de rijke
Songfestival geschiedenis laten horen. Denk daarbij
aan Congratulations van Cliff Richard, Waterloo van
ABBA, Ding A Dong van Teach In, Hallelujah van Milk & Honey, What’s Another Year van
Johnny Logan, Ne Partez Pas Sans Moi van Céline Dion, Love Shine A Light van Katrina &
The Waves, Fairytale van Alexander Rybak, Euphoria van Loreen en Nederlandse
inzendingen zoals Vrede van Ruth Jacott, Birds van Anouk, Calm After The Storm van
The Common Linnets en Slow Down van Douwe Bob.

