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Een mooi begin van 2021 hadden we
zaterdag 23 januari met de online
Nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf 16.00
uur waren we via Zoom met elkaar in
verbinding. Hadden we in de
septembermeeting 13 personen
online, zaterdag was het aantal meer
dan verdubbeld. Nu de tv-studio zo
opgeruimd is, was dát de uitgelezen
plek voor een uiterst professionele
setting. Een vette pluim aan het team
Techniek of de ‘Tec Dudes’ zoals ze
zichzelf noemen. Na de spectaculaire intro kon soepel worden geschakeld tussen
Ricardo Bos en mij achter de tafel en jullie thuis. Het begon met een aantal
mededelingen en een korte terugblik op het afgelopen jaar, gevolgd door
interactie met het thema muziek in de Kahoot quiz. Ricardo gaf daarna een
heldere toelichting op de ontwikkelingen die het team is gestart en verder dit
jaar voor ogen heeft. OmniPlayer heeft wat vertraging opgelopen, maar we
verwachten uiterlijk begin maart live te gaan.
Verder in deze nieuwsbrief lees je meer over
hoe we iedereen voorbereiden op de
overgang. Ander belangrijk aspect wordt de
vervanging van de AXUM. Het team is zich
degelijk aan het voorbereiden op de keuze
van aanbieders. En Visual Radio staat op het
lijstje aandachtspunten. Weer tijd voor
interactie in de Kahoot quiz. Die bevatte
luchtige vragen over techniek, maar ook wat
vragen die inzicht hebben gegeven aan jullie
wensen. Heel nuttig! Serieus verder met
plannen die we hebben voor dit jaar. We
zetten vooral in op verdere professionalisering en kwaliteit. Zou mooi zijn als we
de award uit 2012 kunnen vervangen door een media award 2021 van het
sectororgaan NLPO! Het laatste blok Kahoot ging over Haarlemmermeer en over
MeerRadio. De winnaar werd…… Roel van Luijk. Gefeliciteerd met je MeerRadio
eeuwige roem!

Het enthousiasme dat jullie allemaal tonen is de basis om in 2021 mee verder te
gaan. Vrijwilligers komen wat vaker in de studio wat het levendig maakt. Het
technische team is sterk uitgebreid. In het team nieuwslezers en in het team
redactie wordt prettig samengewerkt. Ton is de betrouwbare spil in de
programmering en veel zaken daaromheen. Van de stagiaires Loekie van Ede,
Kelly Vermeer en Joël Visscher hebben we afscheid genomen. Vanaf 8 februari
kun je kennis maken met hun opvolgers Annan Verboom, Suzanne Kokmeijer en
Tim Bruins. Een specifieke stage Grafische Vormgeving gaat Michelle Janssen
invullen tot begin juni. Vrouwelijke DJ’s hadden we lange tijd niet, maar daar
brengt Naomi Sylvester verandering in. Zij stellen zichzelf verderop in deze
nieuwsbrief voor.
Bij “van de bestuurstafel….” kon je al lezen dat moderniseren van de technische
faciliteiten centraal staan dit jaar. Veel aandacht zal ook uitgaan naar het
documenteren daarvan; daar heeft het de afgelopen jaren aan ontbroken. Na
studio 1 en de tv-studio, zijn er nu plannen voor studio 2. Maar daarover hoor je
meer in het voorjaar.
Geld is een voorwaarde voor de vernieuwingen. Kevin van Leeuwen gaat samen
met Jos Jaspers kijken hoe we de inkomstenkant een positieve impuls kunnen
geven. Met een ruimere kas kunnen we stappen zetten die moeten leiden tot
meer luisteraars en meer luisteraars zet ons weer beter op de kaart. Werk aan
de winkel voor ons allemaal. Met elkaar gaat ons dat lukken!

Inmiddels hebben we een week ervaring met de
avondklok. Voor wie het nodig is, hebben we een
werkgeversverklaring opgesteld.
Je zult hebben ervaren dat we een whatsapp
groep “iedereen” hebben gemaakt. Dit in een
poging om jullie beter te kunnen bereiken met
relevante berichten. Gebleken is dat de mailbox
op eigen account .....@meerradio,nl niet goed
wordt gelezen. De keuze om niet iedereen de
mogelijkheid tot reageren te geven is bewust
gedaan om geen overvloed aan beleefde reacties op elkaar te laten ontstaan.
Denk je daar anders over, laat het mij weten op
annemiekholkeboer@meerradio.nl
Verkoop van overtollige apparatuur en meubilair heeft een bedrag van € 285,opgebracht.
De jarigen van februari feliciteren we hierbij. Naast de frisdrankautomaat hangt
een verjaardagskalender, zodat je zelf ook de verjaardagen makkelijk in beeld
hebt.

Naomi Sylvester is 25 jaar en opgegroeid in Hoofddorp, maar is in 2020 verhuisd
naar Amsterdam. In dat jaar heeft zij haar studie Media, Informatie en
Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam afgerond.

Op haar studie heeft ze dan ook de liefde voor radio
gevonden. Minor radio gevolgd, stagegelopen bij de
ochtendshow van 3FM en nu tijd om zelf radio te gaan
maken.
Met het presenteren van “MeerRadio Middag” tussen 2 en 4
uur op vrijdagmiddag, hoopt Naomi haar eerste stappen te
zetten in de radiowereld.
Naast een liefde voor radio heeft Naomi ook een grote
liefde voor film, content maken en bordspellen.

MICHELLE JANSSEN
Hallo! Ik ben Michelle en 18 jaar. Ik studeer
mediavormgeving aan het Deltion College in Zwolle. Nu in
mijn derde jaar. Ik loop vanaf de laatste week van
januari tot juli stage bij MeerRadio. Ik zal de hele
grafische kant oppakken van de omroep zoals het
vormgeven van de website, het bijhouden van de sociale
media en het maken van flyers en posters. Ik hou van
lezen en tekenen. Natuurlijk is muziek ook heel
belangrijk. Mijn favoriete plaat? Eigenlijk wel zo'n beetje alles van JP Cooper en
van Ed Sheeran. Ik kan niet kiezen.
SUZANNE KOKMEIJER
Hoi Hoi! Mijn naam is Suzanne (19) en ik zit momenteel op
het Mediacollege in Amsterdam. Samen met mijn
klasgenoten Annan Verboom en Tim Bruins kom ik vanaf 8
februari stagelopen bij MeerRadio, hoe leuk! Presenteren
heb ik altijd al leuk gevonden. Dat probeerde ik eerst voor
klassen te doen. Na een jaar lang de opleiding
Onderwijsassistente MBO4 te hebben gedaan, kwam ik
erachter dat ik daar niet gelukkig van word. Toen kwam ik
in aanraking met het Mediacollege in Amsterdam, en daar
word ik gelukkig! Inmiddels zit ik in mijn tweede jaar van de opleiding
Mediaredactiemedewerker en ben ik onlangs in contact gekomen met het radiovak. Wat is dat leuk zeg! Praten, presenteren, de nieuwste hits draaien,
fantastisch! Echt iets voor mij. Eerst heb ik 10 weken ‘les’ gehad met radio
maken, en daarna een paar keer een eigen programma gedraaid, wat helaas
door corona niet meer door kan gaan. Maar ik ben super enthousiast dat ik vanaf
februari stage kan lopen bij MeerRadio!
ANNAN VERBOOM
Een 18-jarige radiogek, in positieve zin. Zo kan je mij het
best omschrijven. Ik ben achttien jaar, student aan het
Mediacollege Amsterdam en vind het leuk om met media
bezig te zijn. Met name met radioprogramma’s. Tijdens
mijn opleiding, Mediaredactie, produceer ik
nieuwsreportages, radioprogramma, artikelen en podcasts.
Het leukste dat er is!
Radio
Na mijn snuffelstage bij de Leidse lokale omroep Sleutelstad, wist ik het zeker:

Ik wil bij de radio werken. Direct na het weekje media maken, startte ik op mijn
vijftiende in de studio met presenteren. De liefde werd alleen maar groter. Na
het presenteren van vijf programma’s voor Sleutelstad en een programma op
Social Radio in Amsterdam, ga ik mijn passie inzetten tijdens mijn stage bij
MeerRadio. Ik heb er zin in! (foto: Hugo Caspers)
TIM BRUINS

Hallo mijn naam is Tim Bruins, ik ben 17 jaar oud en woon
met mijn ouders en mijn broertje Sem van 15 jaar in
Hoofddorp. In 2018 heb ik mijn Mavodiploma gehaald op
het Haarlemmermeer Lyceum. Daarna ben ik begonnen op
het Mediacollege in Amsterdam met de opleiding
Mediaredactiemedewerker. Bij deze opleiding leer je onder
andere artikelen te schrijven en interviews af te nemen.
Verder hebben we dit jaar een radio-uitzending mogen
maken die wij in onze eigen radiostudio konden uitzenden.
Dat vond ik ontzettend leuk om te doen.
Mijn passie is sport en in het bijzonder voetbal. Ik voetbal zelf bij SV Hoofddorp
in de o-19 selectie en speel daar al van jongs af aan. Ik heb een seizoenkaart bij
Ajax en mijn grote droom is om uiteindelijk sportcommentator te worden.
Bij MeerRadio wil ik graag leren presenteren en hiermee ervaring opdoen. Verder
zou ik beter willen worden in het schrijven van artikelen, reportages maken en
leren interviewen. Ik kijk er naar uit om te leren van de mensen die er werken.
Ik heb er heel veel zin in en hoop jullie snel te zien.

Op 25 november jl. werd Wim positief getest op
corona. Ondanks alle voorzichtigheid en
rekening houdend met is er een moment
gekomen dat de besmetting werd overgedragen
door een passant tijdens het maken van
Sinterklaasfilmpjes.
Wim werd erg ziek, kreeg steeds meer
ademnood en werd uiteindelijk op 3 december
opgenomen in het Spaarne Gasthuis Haarlem
met een door corona veroorzaakte dubbele
longontsteking. Op 6 december was het
noodzakelijk om Wim in slaap te brengen op de
intensive care en te beademen om zo de longen
beter te kunnen behandelen. Deze periode
duurde tot 29 december, op die dag is hij van de
beademing af gegaan en wakker gemaakt. Tussentijds is Wim overgeplaatst
geweest naar het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn en later weer teruggeplaatst
naar Haarlem.
Voordat Wim op de intensive care in slaap werd gebracht heeft hij een klein
berichtje op Facebook geplaatst waarop vele reacties zijn gekomen. Het is
hartverwarmend hoe Wim werd gesteund door zijn collega’s van MeerRadio, dit
gaf hem kracht en versterkte zijn doorzettingsvermogen en de wil om door te
gaan.

Nu is hij aan het revalideren in het Schoterhof in
Haarlem met een voor hem naar zijn idee veel te
lange tijd. Alles moet traag en voorzichtig, dit om
juist de longen aan te laten sterken. Hij wil graag
snel. Op dit moment is het een sport voor Wim om
gezeten in een rolstoel en aan een fles zuurstof
verbonden de gang een aantal malen op en neer te
rijden of anders met een rollator een paar meter te
lopen. Dit geeft wat meer zelfstandigheid.
Zijn grootste vermaak is, hoe kan het anders, muziek
draaien vanaf zijn iPhone via een JBL-box zodat niet
alleen hij maar ook het personeel mee kan genieten.
Eveneens zijn bezoek aan de fysiotherapeute om daar
een half uur licht te sporten om zijn spieren aan te
sterken doet hem heel erg goed.
Persoonlijk ben ik erg dankbaar voor alle steun die ik
van velen heb ontvangen en ontzettend bedankt voor
het prachtige cadeau waardoor ik in de gelegenheid was Wim beter te zien bij
het beeldbellen.
Lieve mensen, allemaal heel hartelijk dank voor de hartverwarmende reacties die
we van velen gehad hebben in een voor ons hele moeilijke periode, dit betekent
heel veel voor ons. Wim en Jenny Brik

2 februari: Thijs Koolhaas (technicus), 3 februari: Cees van
Rhijn (nieuwslezer), 5 februari: Gerben Kessen (technicus),
14 februari: Frits Cambier van Nooten (penningmeester),
14 februari: Joey Hoogendijk (Midweekshow presentator),
20 februari: Max Verbrugge (Jaap & Max On Air presentator),
23 februari: Mike van den Bos (Effe Tussendoor presentator,
25 februari: Gerrit Caspers (voormalig presentator GoodNoise).

