Een deel van onze vrijwilligers geniet van een lekkere vakantie in binnen- of
buitenland. Betekent dat nu gaten in de programmering? Nee hoor, want
sommige dj's en presentatoren doen extra uitzendingen. En ook hebben zich
opnieuw nieuwe enthousiaste radiomakers
gemeld die gelijk onder begeleiding de zender op
zijn gegaan. Elders lees je wie dit zijn. Voor de
maand juli had programmaleider Ton van
Draanen de zomerprogrammering al gereed en
die wordt in augustus doorgezet.
De brute moord op Peter R. de Vries kan
niemand zijn ontgaan. Op de dag van zijn
uitvaart, donderdag 22 juli, draaiden
Nederlandse radiozenders rond 11.00 uur het
nummer 'A Whiter Shade of Pale' van Procol
Harum als eerbetoon aan de overleden
misdaadverslaggever. Rond hetzelfde tijdstip
begon in Koninklijk Theater Carré de uitvaart. Ook MeerRadio liet de grote hit uit
1967 om 11.00 uur horen ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries.
Een week geleden kondigden demissionair premier
Rutte en demissionair minister de Jonge in een
persconferentie aan dat meerdaagse festivals en
events voorlopig weer on hold zijn gezet. Jammer
voor de organisatoren en bezoekers die aanwezig
hadden willen zijn, maar ook jammer voor
MeerRadio. Juist tijdens grote activiteiten kunnen
wij ons goed profileren. Wat bladen in print niet
kunnen, kunnen wij als enige wel bieden: live
verslaggeving met interviews en live
sfeerimpressies. Laten we hopen dat in september meer mogelijk is. Want dan
staan onder andere Kortebaandraverij,
afscheid pastor van Lent van de Joannes
de Doperkerk aan de Kruisweg in
Hoofddorp, Duyck in het Fort en MeerLive
gepland.
In de vorige nieuwsbrief kon je al lezen
over de 45 minuten gesprekken met elke
vrijwilliger. Inmiddels heb ik 14
interessante en open gesprekken mogen
hebben. Leuk om te sparren over
mogelijkheden en verbeterpunten voor
MeerRadio en persoonlijke drijfveren te horen. Veel ontmoetingen gaan nog
volgen.

Een goede invulling van de redactie, zowel nieuwsgaring als achtergronden,
hebben we nog niet rond. Er zijn nog wat alternatieven die we onderzoeken.
Tegelijk zijn er vrijwilligers die wel wat meer willen doen op het redactionele
vlak. Heb jij ook tijd om soms het nieuws van de dag te achterhalen? Wil je daar
ook berichten van ongeveer 100 woorden van maken, dan zijn we helemaal blij!
Laat het ons weten.
We gaan er een mooie, gevarieerde maand augustus van maken met elkaar!
Ga je nog op vakantie, dan een fijne tijd toegewenst.
Groet namens het bestuur, Annemiek Holkeboer

“The Groove Connection” werd in juni 2015 voor het eerst op MeerRadio
uitgezonden als vervangend programma voor Meer Sport. Hier kwamen veel
positieve reacties op en werd ik gevraagd om “The Groove Connection” de nacht
van vrijdag op zaterdag voort te zetten. De muziekstijl werd iets aangepast en al
snel was de “PartyNacht” geboren. De eerste werd op 14 januari 2017
uitgezonden. DJ Triple M kwam tussen 2 en 4 uur met “Extended Saturday” en
later “The Funk Factory” en Marco Velasquez tussen 4 en 6 uur met “Marco’s
After Hours”.
In 2019 moest DJ Triple M wegens gezondheidsredenen met zijn deel van de
“PartyNacht” te stoppen en is zijn plaats tussen 2 en 4 uur ingenomen door
Frank Rush met “Deep In
The Dark”.
In de nacht van 9 op 10
augustus 2019 werd de
200ste aflevering van “The
Groove Connection” op
MeerRadio uitgezonden. Ik
ben er nog steeds trots op
dat van niemand minder dan
Robin ‘Jaydee’ Albers in het
tweede uur een mix te horen
was. Met ingang van het
weekend van 2 op 3 mei 2020 is “De MeerRadio Partynacht” van de vrijdag- naar
de zaterdagnacht verhuisd en het weekend van 31 juli op 1 augustus 2021 is de
300ste “Groove Connection” uitgezonden. Die duurde extra lang, namelijk tot 4
uur ’s nachts met de volgende line-up:
00:00-01:00 uur: Maurice Gerrits (aliais DJ Mainstream); 01:00-02:00 uur:
Fuenka; 02:00-03:00 uur: Varun Fernandes en 03:00-04:00 uur: Maria C.
Put on your dancing shoes en have fun met “The Groove Connection”.
Maurice Gerrits.

MeerRadio kent verschillende schrijvers. Zo publiceerden Ton van Draanen en
Peter Ludikhuize eerder al boeken. Daar is nu Jeroen Griekspoor bijgekomen.
Van de presentator (“Splinternieuw” en “Maak Kennis Maandag”) verscheen het
boek “Op Het Tapijt Gebracht”. Daarin geeft hij antwoord op de vraag hoe het
kon dat in de strenge geloofsgemeenschap waarin hij opgroeide (Apostolisch

Genootschap) en die hij in 2005 verliet. Misstanden
ontstonden en decennialang onder het tapijt
werden geveegd. Jeroen doet dit door de
geschiedenis en de huidige praktijken van het
ApGen langs de meetlat van de wetenschap te
leggen.
“Op Het Tapijt Gebracht” geeft een intiem inkijkje
in hoe het er in de jeugd van Jeroen aan toeging.
De conclusies die hij trekt zijn schokkend en de
lezer zal het dan ook met stijgende verbazing
lezen. Een boek dat niet alleen interessant is voor
(ex)leden, maar voor iedereen die op wat voor
manier dan ook te maken heeft (gehad) met een
streng geloof. Een boek dat inmiddels veel
positieve reacties opleverde en waarover Jeroen
vertelde in het radioprogramma “Onderweg” op
maandag 12 juli jl. met Marco Rossen.
“Op Het Tapijt Gebracht” verscheen in drukvorm en is te bestellen via Brave New
Books, Bol.com en alle boekhandels.

Mark van der Hout. Sinds kort mag ik de MeerRadio
Middag op maandag en woensdag van 12:00 tot 14:00
uur presenteren. Muziek maakt al van kinds af aan deel
uit van mijn leven. Eerst het drumstel, toen de gitaar en
sinds kort de piano. Als ik niet met muziek bezig ben dan
vind je mij op de tennisbaan of online. Op diezelfde
tennisbaan leerde ik Dirk-Jan Emans van MeerRadio
kennen die mij enthousiasmeerde voor de radio. Twee
jaar later, tijdens de naweeën van de corona pandemie
heb ik dan toch eindelijk de stap gezet en mij aangemeld bij MeerRadio.
Nick van Duin. Ik ben oorspronkelijk geboren in
Haarlem, maar na mijn eerste paar maanden mocht ik
mijzelf al snel Hoofddorper noemen.
Sinds grofweg mijn zestiende ben ik een enorme
interesse voor radio gaan ontwikkelen. Ik mocht stage
lopen bij de regionale omroep NH Radio en kreeg zo
voor het eerst de magie van radio mee. Mijn
leidinggevende bood mij een parttime baantje na mijn
stageperiode aan, waarna die interesse en liefde voor
radio zich steeds verder is gaan ontwikkelen. Via mijn
opleiding kwam ik aan een stageplaats bij 3FM, waarna ik honderd procent zeker
wist: “Dit is het beroep waar ik thuishoor.” Inmiddels heb ik verschillende
posities mogen innemen; ik ben (social media) redacteur geweest, producer,
muzieksamensteller, enz. Ik heb vrijwel op elke positie gestaan, behalve achter

de microfoon. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, als je het mij vraagt!
Daarom hoor je mij sinds juli 2021 elke donderdag en vrijdag in het programma
“Onderweg” van 16:00 tot 18:00 uur.
Charlotte van den Broek. Ik sta te springen om voor de radio aan de slag te
gaan. Het maken van een radioshow is iets wat ik al 8 jaar heb geroepen. Met
een Bachelor en Master Rechtsgeleerdheid op zak, wil ik
dolgraag - op 25-jarige leeftijd – het roer omgooien. Ik wil
graag een andere kant van mijzelf ontdekken.
Door de gouden tip van Marieke Elsinga (die ooit bij
MeerRadio is begonnen) ben ik terecht gekomen bij
MeerRadio. Samen met het hele team van MeerRadio zal ik
mij 100% inzetten voor dit nieuwe avontuur.
In het dagelijks leven sport ik regelmatig en volg ik
zangles. Er is dus weinig wat ik niet met mijn stem doe. De
aankomende maanden zal ik je op de dinsdag en
donderdag tussen 08:00 en 10:00 uur in "De Ochtend van MeerRadio" bijpraten
over het laatste nieuws, de nieuwste tracks en releases en al het moois wat
Haarlemmermeer te brengen heeft.

4 augustus: Ed Koster (deskundige “Maak Kennis Maandag”).
5 augustus: Michel Onclin (presentator “MeerHollands”).
8 augustus: Marjolein Bindels presentatrice en eindredacteur
“Er Is Meer……”). 11 augustus: Jos Jaspers (secretariaat- en
sales medewerker). 15 augustus: Esther Burry (presentatrice
“MeerActiviteiten”). 28 augustus Elco Hutten (cameraman
social media). 29 augustus: Jeroen Griekspoor (presentator
“Maak Kennis Maandag”/“SplinterNieuw”).

Nog een paar dagen en dan is het zover: 3 augustus stopt Ziggo definitief het
analoge radiosignaal via de kabel. Zo maken zij ruimte vrij op de kabel om het
netwerk nog sneller en stabieler te maken. En dat is weer goed nieuws voor de
luisteraar, want met een sneller netwerk haal je nog meer uit je abonnement,
volgens Ziggo. Met een korte check weet je of je analoog radio luistert. Gelukkig
zijn er veel alternatieven, met meer zenders en kraakhelder geluid. CHECK 1:
Heeft je radio geen antenne? En loopt er, naast de stroomkabel, een andere
kabel van de radio naar de wandcontactdoos in de muur? CHECK 2: Als je Naar
de radiofrequentie 98,8 FM gaat, hoort je daar een boodschap van Ziggo?
Is het antwoord JA, dan luister je nog analoog en zal je moeten schakelen naar
een andere manier van luisteren. Schakel bijvoorbeeld gratis naar digitale radio
via de tv. Is het antwoord NEE, dan luister je al naar digitale radio en hoef je
niets te doen.
Online is Ziggo altijd bereikbaar. Bellen kan ook 0900 – 1884.

