Geniet jij net als zovelen lekker van de zomerse dagen of van een relaxte
vakantie? Een aantal omroep-collega’s heeft even pauze genomen en vertoeft
elders. Toch is de programmering nog volledig
in tact. Mooi werk van de programmaleiding en
muziekredactie die hier en daar een extra
zomers accent heeft toegevoegd aan de
muziekkeuze met vrolijke en luchtige muziek.
Ook is op werkdagen De Ochtend van
MeerRadio weer gepresenteerd door Ton van
Draanen, Rob Benoni, Charlotte van den Broek
en Robert Hooiveld. Tussen 16.00-18.00 uur is
Onderweg in de Zomer te horen, met de
maandagen 25 juli en 29 augustus in een
bijzondere uitvoering door Marco Rossen en Matthijs Lunstroo. Een vermelding
verdienen zeker Frank Rush, Michel Onclin en Ton van Draanen. Frank omdat in
de vier jaar tijd dat hij bij MeerRadio vrijwilliger is, op 10 juli de 200ste
uitzending van Deep in the Dark verzorgde. Michel
Onclin omdat hij op zondag 17 juli de grens van 700
uitzendingen van MeerHollands heeft overschreden.
Dat programma werd op 6 september 2008 voor het
eerst werd uitgezonden. Michel Onclin presenteerde
het programma toen om-en-om met Peter Beense.
Hij stopte er in augustus 2018 mee. Tot slot kan Ton
van Draanen een hoog aantal uitzendingen van De
Maand van het Jaar op zijn naam schrijven. Op 24 juli
presenteerde hij de 1725ste uitzending van dat
programma. De eerste aflevering was in november
1985 te horen op VLOH Radio, de toenmalige lokale omroep van
Haarlemmermeer. Een programma dat het niet zo lang heeft uitgehouden op
MeerRadio is de Bijna-niet-meer Weekend Show van Ricardo Bos en Joelle
Alagahgi dat sinds april op zondag van 16.00 tot 18.00 uur te horen was. Dit
programma is op 31 juli voor de laatste keer te horen geweest. Vanaf 7 augustus
is ZoZondag met Ruud Kroes weer terug op die tijd.

De input die jullie op 25 juli tijdens de vrijwilligersbijeenkomst hebben gegeven
op een aantal stellingen en vragen hebben we geïnventariseerd. We zullen je
betrokken houden bij het verder opvolgen hiervan. Een van de uitkomsten was
de behoefte om elkaar vaker live te zien in de studio. Of dat met regelmaat een
informele vrijdagmiddag moet worden, het herstellen van de Denktank of een

andere vorm hoor je zodra meer duidelijk is. In elk geval komt er in het najaar
weer een gelegenheid om elkaar inhoudelijk te treffen.
Is thuiswerken voor jou een optie, bedenk dan dat een dagje ‘thuiswerken’ in de
studio ook een mogelijkheid is; met je eigen laptop of op een van de PC’s. Dat
brengt een beetje levendigheid in de studio.
De input die is gegeven n.a.v. de vrijwilligersbijeenkomst kun je teruglezen op
Sharepoint.

Exact een maand geleden was een uitgebreid team aanwezig bij het Meer Jazz
Festival. Op vrijdag 1 juli was de officiële opening door wethouder Marja Ruigrok.
Enthousiast deed de wethouder verslag achter
de microfoon in de ‘Live Box’. Dat was de ruimte
in De Rustende Jager in Nieuw-Vennep waar het
team van MeerRadio de marathon uitzending
verzorgde en waar diverse jazzformaties live
optraden. Zaterdag ging het in de ‘Live Box’
verder met veel interviews met artiesten.
Daaronder de wereldwijd gerenommeerde
Amerikaanse zangeres Deborah J. Carter,
tevens winnares Meer Jazz Prijs.
Tijdens de Kortebaandraverij op 9 juli voor de deur van MeerRadio op de
Kruisweg wist de locatiereporter van De
MeerRadio Middag burgemeester Marianne
Schuurmans-Wijdeven te strikken voor een
interview. Ook de organisatie haalde zij bij
de microfoon om een toelichting te geven
op de Kortebaandraverij en het
entertainment. Pikeur Wim van der Mespel
heeft met het paard Eliot Charisma de
kortebaandraverij in gewonnen. Hij kwam
als vervanger op de Kruisweg in actie,
omdat Lindsey Pegram zich wegens ziekte
moest afmelden.
MeerRadio kijkt uit naar de uitzendingen op locatie die later deze zomer gepland
staan.

Recent is de vierde aflevering van het Erfgoed Journaal
verschenen. Bram van Uchelen en Moreen Pattiruhu gaan dit
keer onder andere in op Hoogheemraadschap van Rijnland, een
historische expositie en interessante tips. Ook dit keer kun je
weer de stemmen herkennen van Carolien Geeve en van Roel
van Luijk. Kijk op https://youtu.be/eCoNfXzwWeE.
Een ander initiatief van MeerDoc zijn de workshops Forever
Young Radio. Bij Pier K kunnen ouderen alle facetten leren van
redactiewerk en van het maken van een radioprogramma.

Verschillende vrijwilligers van Pier K en MeerRadio geven ondersteuning bij de
uitvoering van de workshops. Kijk voor de promo op
https://youtu.be/SpRWe8P8qR4

Sharepoint en het MeerRadio emailaccount brengt ons bij de slechte
bereikbaarheid van een deel van de vrijwilligers. Het blijkt
dat een groot aantal het webmail account nog niet
(volledig) benut. We raden je dat wel ten zeerste aan.
Niet alleen omdat je dan veel informatie kunt terugvinden
in mails en overige sites.
Maar ook het waarborgen van beveiliging van
documenten en berichten op het net is belangrijk.
Ook dit was een punt dat n.a.v. de bijeenkomst naar
voren kwam. Externe indringers liggen altijd op de loer!
Het technisch team kan je helpen om (weer) toegang tot
webmail te krijgen. Stuur een mail naar storing@meerradio.nl.

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). 18 augustus: Ivor
van der Laarse (IT & Techniek). 29 augustus: Jeroen
Griekspoor (presentator Maak Kennis Maandag en
Splinternieuw). 31 augustus: Sjanne Schoone
(nieuwsredacteur).

Tijdens deze zomerperiode zijn er programma’s die met “zomerstop” zijn. Dat
zijn op zondagmiddag MeerMagazine en Zakenplatform. De reden dat het team
van MeerMagazine het seizoen 2021-2022 op 17 juli
afsloot, heeft te maken met de gemeenteraadsvergaderingen die op 8 september weer van start
gaan. Ook voor Zakenplaform is de vakantietijd goed
te merken, omdat veel potentiële gasten met vakantie
zijn. Beide programma’s starten weer op 4 september.
Tot die tijd presenteert Nick van Duin tussen 12.00 en
14.00 uur een zondagse aflevering van De
MeerRadioMiddag. Ook MeerActiviteiten met Esther Burry of Christel
Buskermolen is op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur tot 27 augustus niet te
horen. Tot die tijd presenteert Ton van Draanen een zaterdagse aflevering van
De Ochtend van MeerRadio.

