De lente is begonnen. We willen naar buiten! Laten we hopen dat op korte
termijn wat versoepelingen mogelijk
zijn en we dan met de
reportagewagen weer evenementen
kunnen bezoeken. Een voorproefje
hadden we op woensdag 17 maart,
de dag van de Tweede Kamer
Verkiezingen. Kevin van Leeuwen is
met stagiaire Suzanne Kokmeijer
naar de stemstraat in Vijfhuizen
geweest en in de middag heeft Mike
van den Bos de beide andere
stagiairs, Tim Bruins en Annan
Verboom, naar het MBO College
Airport gereden om te kijken hoe het
stemmen daar ging. Om de Haarlemmermeerse kandidaten voor de Tweede
Kamer wat meer bekendheid te geven, heeft “MeerMagazine” op de zondag
voorafgaand de acht lokale politici een moment gegeven om zich nader voor te
stellen in de hoop op voorkeurstemmen.
De MeerRadio reportagewagen rijdt, ondanks de coronacrisis, elke zaterdag door
de regio om ergens iemand te verrassen met een taart die Bakkerij Gorthuis
wekelijks beschikbaar stelt. Veel verraste reacties heeft dat al opgeleverd.
Verder waren de locatiereporter en filmer van “Meer In De Middag” afgelopen
maand aanwezig bij de ijsbaan in Nieuw-Vennep en bij Jeugdland in Hoofddorp.
Filmpjes zijn terug te kijken op onze social media kanalen. De filmpjes hebben
een upgrade gekregen sinds nieuwe collega Elco Hutte het editen voor zijn
rekening heeft genomen. Ook heeft de productie van “Meer in de Middag”
versterking gekregen. Joëlle Alagahli zag op social meida wat MeerRadio aan
activiteiten ontplooit en wilde graag haar bijdrage daaraan leveren. En dan nog
Martina van der Linden; zij draait al regelmatig mee als filmer op
zaterdagmiddag.
Een ander nieuw gezicht in de studio is Sergio Arribas Quintana. Als jongste in
ons midden verzorgt hij sinds 25 maart op donderdag “De Ochtend van
MeerRadio”. Wie je deze weken bijna dagelijks hebt kunnen treffen in het pand is
Jeroen Calvelage. Vele uren maakt hij om een uitgebreide keuze aan muziek uit
verschillende decennia in te voeren in Powergold voor gebruik in OmniPlayer.
OmniPlayer draait nu een maand in de studio's. Dat betekent dat we nog in de
startfase zitten en nu incidenteel een foutje maken nog mag. Maar ik hoop dat
iedereen de nieuwe werkwijze snel onder de knie krijgt en we alleen nog
vlekkeloze uitzendingen laten horen.

Leuk te zien dat de
vernieuwingen die we
doorvoeren een aanstekelijk
effect hebben op
verschillende teams. Kritisch
wordt gekeken naar hoe
dingen lange tijd gingen,
maar hoe die nu krachtiger
en eigentijdser kunnen.
Een goed voorbeeld is de
showreel die nu standaard
op de Ziggo en KPN
kabelkanalen is te zien.
Bekijk het resultaat in studio
1 of beter nog: op je eigen
televisie thuis. Ziggo is
kanaal 38 en KPN is 1143.
Naast de programmering van de hele week, plaatst Erben Stienstra ook updates
van cijfers die wij op social media bereiken. Met trots kunnen we melden dat zijn
inspanningen in korte tijd hebben geresulteerd in een stijging van 100 volgers op
Instagram. Ik hoorde in de wandelgangen dat als doel is gesteld 1.000 volgers
aan het einde van het jaar. Dus allemaal delen, delen, delen op je eigen
kanalen!! Des te eerder komen de bubbels op tafel om dit te vieren.
Het technische team maakt ongelofelijk veel uren om de systemen goed te laten
werken en ons te ondersteunen bij de veranderingen. Om hen te ontlasten, gaan
we actiever inzetten op het gebruik van Sharepoint via je email account. In
Sharepoint vind je hoe je je handtekening aanpast, opdat iedereen dezelfde
ondertekening naar externen gebruikt. Je leest er de handleiding voor het
gebruik van de nieuwe telefoons (receptie en redactie). En niet onbelangrijk, je
kunt de OmniPlayer instructiefilms nog eens terugkijken.
Ik sluit af met de Paasdagen die voor de deur staan. Op Tweede Paasdag hoor je
“Prachtig in Tachtig”, een aangepaste vrolijke programmering. Dank aan de
makers die deze dag verzorgen, zowel in de voorbereiding als de uitvoering.
Waar ook weleens aandacht naar uit mag gaan, zijn jullie partners of
familieleden. Want tijd die je in de omroep steekt, ben je niet thuis. Dus Joke,
Thea, Jenny, Brenda, Herman, Albert, Gerda, Peter of hoe jullie ook heten, dank
je wel dat je 'jouw vrijwilliger' de kans geeft om met elkaar MeerRadio verder uit
te bouwen. Gezellige feestdagen gewenst met je dierbaren om je heen.
Blijf daarbij letten op de geldende corona richtlijnen.
Groet, Annemiek Holkeboer, namens Bestuur & MT

Op Eerste Paasdag presenteert Edvard Niessing tussen 1 en 2
uur ’s middags “Oost West, Duits Best”.
Met aandacht voor Duitse songfestivalinzendingen,
Nederlandse artiesten die Duits zingen, aandacht voor de
Duitse hitparade en een gouwe ouwe uit de jaren 50.
Natuurlijk ook de MeerRadio Classic die voor één keer
Duitstalig is.

In 2009 begon Peter Ludikhuize als vaste columnist bij
Puur Cultuur op MeerRadio, het programma dat hij vanaf
2015 ook presenteerde. Inmiddels maakt Peter – samen
met Jeroen Griekspoor – alweer drie seizoenen wekelijks
het luchtige, informatieve, muzikale en vooral vrolijke
programma #MaakKennisMaandag.
Van Peter verschenen bij uitgeverij Boekscout inmiddels
vier boeken met columns: LUD!EK (2013), Puur LUD!EK
(2014), Platen Voor Mijn Hoofd (2017) en zijn nieuwste
bundel Stukjes & Beetjes die eind januari is uitgekomen.
Na de vooral muzikale belevenissen in zijn vorige boek
Platen Voor Mijn Hoofd, houdt Peter zich in zijn nieuwe
boek weer als vanouds bezig met allerlei zaken uit het
dagelijks leven die hem opvallen, bezighouden,
verwonderen en/of irriteren. Onderwerpen waar hij op humoristische wijze en
met veel gevoel voor taal over schrijft en waar veel mensen zich in zullen
herkennen. Vaak hilarisch én scherp waar nodig. Peter laat je in zijn vierde boek
weer volop meegenieten van zijn hersenspinsels en zet je tegelijkertijd aan het
denken.
Stukjes & Beetjes is te bestellen in de webwinkel van Boekscout:
https://bit.ly/3qlhFmS, bij bol.com: https://bit.ly/3tYTRYc of bij je lokale
boekhandel (ISBN: 978-94-643-1401-4).

Na zes jaar presentator van de donderdagaflevering van
“De Ochtend van MeerRadio” te zijn geweest, heeft Jelle
Akerboom besloten dat het tijd is voor ‘andere dingen’. Hij
wordt zanger van de coverband ‘Cover the Cage’. Tijdens
een online auditie werd hij uit de vele kandidaten gekozen
om de tien jaar oude groep te versterken. Zingen is Jelle
niet vreemd. In 2007 was hij zelfs finalist van het AVRO
Juniorsongfestival. Met zijn zelfgeschreven liedje 'Ik Ben
Verliefd' haalde Jelle toen de live-shows. Jelle kreeg de
smaak te pakken en was zeven jaar zanger in een (ook al)
coverband. In 2014 ging hij solo verder onder de naam Yello. Zijn eerste single
“Blue” was ook regelmatig te horen geweest op MeerRadio. Door deze
kennismaking met “De Streekomroep van
Haarlemmermeer” leek het Jelle wel leuk om zijn vleugels
uit te slaan als radiopresentator. Maar het bloed kruipt
waar het niet gaan kan en hij opnieuw voor een
zangcarrière heeft gekozen.
Op donderdag 4 maart presenteerde hij zijn laatste
“Ochtend van MeerRadio”.
Het toeval wil dat programmaleider Ton van Draanen een
aanmelding van de 18-jarige Sergio Arribas Quintana in

zijn mailbox had gekregen. Sergio werd uitgenodigd voor een gesprek en na een
gedegen opleiding van collega Kevin van Leeuwen was hij op donderdag 25
maart voor het eerst als presentator van “De Ochtend van MeerRadio” te horen.
Sergio werd een paar maanden geleden enthousiast over het maken van
radioprogramma’s nadat hij een workshop had gevolgd bij de NPO Campus. ‘Op
het moment dat ik mijn koptelefoon op had gezet, wist ik dat ik goed zat. Nu ben
ik hier “bij de radio” om verder door te groeien en daarbij leuke programma's te
kunnen maken en daarnaast ben ik van plan om in september Journalistiek te
gaan studeren aan de Hogeschool van Utrecht’ aldus Sergio.

Op maandag 5 april staan de jaren 80 op MeerRadio
centraal in “Prachtig in Tachtig”. Op deze Tweede Paasdag
zullen heel wat hits, trends en nieuws uit dit decennium
voorbij komen. Van 6 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds
laten Jan Bogaards, Anna Uitbeijerse, Maurice Gerrits,
Kevin van Leeuwen en Marco Rossen heel wat hits en
herinneringen uit de 80s de revue passeren. In deze uren
zullen Edvard Niessing het wereldnieuws en Patricia
Hooftman het lokale nieuws uit die tijd lezen. Na 6 uur ’s
avonds een uur extra met een geweldige mix van Triple-M
met nog meer muziek uit de jaren 80. En of dat nog niet genoeg is, ook tussen 9
en 10 uur zal Bram Schouten muziek met een flinke ‘jazzsaus’ uit de jaren 80
laten horen en presenteert Maurice Gerrits de laatste twee uur in “Nice & Slow”
ballads uit de jaren 80. “Prachtig in Tachtig” is dus de moeite waard om naar te
luisteren op Tweede Paasdag.

‘Hallo hier ben ik’, Mason, geboren afgelopen vrijdag
12 maart om 18.56 uur, een gezonde jongen van 3930 gram
en 53 cm lang. Moeder en Mason maken het goed’.
Deze mededeling van Tim van der Voord verscheen op
zondagavond 14 maart in de app-groep van het
zaterdagmiddagprogramma “Meer In De Middag” waaraan
Tim als producer is verbonden. Mason is het tweede kindje
van hem en zijn vrouw Samantha. Hun dochter Lynn is op 12
februari 2019 op 7.53 uur geboren. Zij woog 3484 gram.
Voor de geboorte van dochter Lynn was Samantha ook als
vrijwilliger bij MeerRadio actief, en wel bij het secretariaat.

4 april: Ton van Draanen, Bram Schouten. 6 april: Robin Damman, Naomi
Sylvester. 7 april: Martin van Golen. 11 april: Saskia van Kampen. 27 april:
Fedor Veltman. 29 april: Ronald van Cuilenborg.

