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Een nieuwe maand, een nieuw jaar. Wat 2021 ons gaat brengen weten we niet.
Net zo min als we konden vermoeden dat 2020 zo bizar zou verlopen. Eén ding is
zeker: we gaan MeerRadio weer 12 maanden de ether inknallen met een
gevarieerde programmering. Of jouw inzet nou voor de microfoon is of achter de
schermen, het enthousiasme van elk van jullie is nodig om dit te kunnen
realiseren.
Het achterliggende jaar hebben we veel stappen
gezet! Studio 1 heeft een spectaculaire
renovatie ondergaan, het hele netwerk in de
serverruimte is geactualiseerd en niet
onbelangrijk: gedocumenteerd. Adverteerders
zijn bedankt met een kerststol (foto). Recent is
de tv-studio opgeruimd; heel fijn, want die
kunnen we nu weer representatief inzetten. Het
technische team is op sterkte gebracht. Het
bestuur kende wisselingen. Dat gaat in de loop
van dit nieuwe jaar leiden tot verdere
pluspunten voor de omroep. Meer daarover
vertellen we je graag op 23 januari. Die
zaterdag willen we weer met jullie in contact komen. We hopen je in de studio te
kunnen treffen. Als de RIVM-regels dat nog niet toestaan, gaan we elkaar online
zien. Zet de 23ste in je agenda, tijd 15.30 - 17.00 uur. Na een inkijkje in de
plannen voor 2021 is het tijd voor plezier en proosten we samen!
Gezondheid blijft ook in 2021 het allerbelangrijkste! Die wensen we jou en je
dierbaren toe. Daarnaast veel momenten voor een lach op je gezicht en een
duidelijke stem in de uitzendingen.
Namens Bestuur & MT - Annemiek Holkeboer – Voorzitter

In een speciale uitzending van MeerMagazine blikt burgemeester Schuurmans op
zondag 3 januari vooruit op het jaar 2021. Het bijzondere is dat Gert-Jan van
Büseck bijna een uur lang praten met de burgemeester, waarin ze ook terugkijkt
op het jaar 2020. Het gesprek zal in drie delen worden uitgezonden. Het eerste
deel gaat over de coronasituatie op dit moment, maar ook over het afgelopen
coronajaar 2020. Niet alleen als burgemeester maar ook in haar rol als voorzitter
van Veiligheidsregio Kennemerland. Wat zijn de gevolgen voor handhaving,
economie, gezondheid en vaccinatie in het komende jaar.

In het tweede deel van het gesprek gaat het over de
bestuurlijke en politieke zaken die speelden in 2020 in
Haarlemmermeer. Afsplitsingen van raadsleden van
hun oorspronkelijke partijen, de aangifte van een
integriteitskwestie binnen een politieke partij, maar
ook het digitaal vergaderen van de gemeenteraad,
het bouwen van huizen en hoe het zit met de
openbare orde en veiligheid.
Tot slot gaat het over de verwachtingen van de
burgemeester voor 2021 met als thema’s de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2021, en zelfs de
eventuele voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Ook
is er aandacht voor de dubbele baan die zij heeft als burgemeester en voorzitter
van de veiligheidsregio. Is dat vol te houden qua werk en privé?
MeerMagazine wordt op zondag 3 januari 2021 uitgezonden om 12.00 uur en een
herhaling is er om 18.00 uur.

3 januari: André Pijnaker (lid van het PBO - Programmabeleid Bepalend Orgaan).
8 januari: Jaap Koopmans (presentator). 14 januari: Jeroen van Schie
(presentator). 19 januari: Jason Houtkamp (presentator). 25 januari: Frank Rush
(DJ PartyNacht). 27 januari: Margreet Genuït (nieuwslezer).

De periode Paul Bruines is op 31 december 2020 afgesloten. Wat gaan wij die
man missen! Hij heeft zich 11 jaar lang met ziel en zaligheid ingezet voor
Stichting MeerOmroep. Bewust kies ik
de formele naam, want hij was ook
jarenlang MT-lid en heeft ons zo in
diverse platforms vertegenwoordigd.
Tijdens de presentatie van de
“December 70” (samen met Maurice
Gerrits en Niels Olijerhoek) werd Paul
door zijn Meer in de Middag-team
verrast met een Zilveren Microfoon op
voetstuk, een beker met naam en een
heerlijke fles drank. Het besluit te
stoppen kostte hem moeite. Mocht
heimwee naar MeerRadio toeslaan, zal
hij met warmte en open armen worden ontvangen. Maar Paul, ga eerst lekker
genieten van andere dingen in het leven. Een groet namens de vrijwilligers

Het is inmiddels een traditie op MeerRadio dat aan het eind van het jaar de
jaarmix van DJ Mainstream wordt uitgezonden. DJ Mainstream is de dj-naam van
collega Maurice Gerrits. Met de jaarmix van 2020 is hij ruim zestig uur bezig
geweest, maar het eindresultaat is dan ook om te smullen. De “Jaarmix 2020” is
op 31 december tussen 6 en 7 uur ’s avonds uitgezonden en herhaald op
dezelfde tijd op 1 januari 2021. Mocht je je afvragen welke titels er allemaal

verwerkt zijn, hier een selectie: Shawn
Mendes – Wonder, Justin Bieber ft. Quavo –
Intentions, Tones & I – Ur So Fuckin Cool
(Acapella), Rita Ora – How To Be Lonely,
Justin Bieber – Yummy, Sam Smith & Demi
Lovato – I’m Ready, 24KGolden ft. Iann
Dior – Mood, Alan Walker & Ava Max –
Alone Pt.2, Jawsh 7 & Jason Derulo –
Savage Love, Maroon 5 – Nobody’s Love,
Chris Brown ft. Young Thug – Go Crazy, Marshmello
ft. Halsey – Be Kind, Tones and I – Never Seen The
Rain, Kris Kross & Lil Kleine & Yade Lauren – Mij Niet
Eens Gezien, Goldkimono – To Tomorrow, Armin van
Buuren ft. Duncan Laurence – Feel Something,
Emma Heesters - Waar Gaan We Heen, Conkarah ft.
Shaggy – Banana, Dua Lipa aft. Dababy – Levitating,
The Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul –
Mamacita, Sam Smith – Diamonds, Camila Cabello ft.
Dababy – My Oh My, , Robin Schulz ft. Alida – In
Your Eyes, Dua Lipa – Hallucinate, Twenty One Pilots
– Level Of Concern, Celeste – Stop This Flame, Lucas
& Steve – Letters, Joel Corry ft. Mnek – Head &
Heart, Tiesto ft. Becky Hill – Nothing Really Matters,
Rolf Sanchez – Mas Mas Mas, Robin Schulz ft. Wes – Alane, Kygo & One Republic
– Lose Somebody (Acapella), Master KG ft. Nomcebo – Jerusalema, Meduza &
Dermot Kennedy –en Banners – Someone Like You.

Vanaf 1 januari maakt het ANP Nieuws op MeerRadio plaats voor het NOS
Journaal. De ANP stemmen van Robert-Jan Knook, Cornelie Krietemeijer, Jeroen
Hazewinkel, Martin Richerts, Michiel Fraase Storm of Ingrid-Anne Broersen
maken plaats voor de stemmen van de lezers van de
NOS zoals Christiaan Bonebakker, Renate Evers, Kees
Groot, Renate Kok, Jeroen Stubenitsky, Jeroen
Tjepkema, Jelle Visser en Clemens Peters. Op
werkdagen zullen ’s morgens om half 7, half 8 en half
9 en ’s middags om half 1, half 5, half 6 en half 7 de
hoofdpunten van het nieuws worden uitgezonden. De
andere zogenaamde “daluren” zal hetzelfde bulletin,
dat op het hele uur te horen is, worden uitgezonden.
In het weekend zijn er geen hoofdpunten van het nieuws op de halve uren.
Hiervoor in de plaats zal op de zaterdag en zondag tussen 8 uur ’s morgens en 6
uur ’s avonds ons eigen MeerNieuws Overzicht worden uitgezonden.

(tenzij coronamaatregelen veranderen)

