De rol die wij spelen in de gemeente Haarlemmermeer voor onze luisteraars
hebben we de afgelopen maand weer met veel variatie ingevuld met elkaar.
Cultuur en sport in de samenleving zijn goed belicht in verschillende themauitzendingen. Indrukwekkend waren de sportprestaties van duizenden
deelnemers aan Mud Masters Fieldlab op 8 mei, waaronder twee van onze
vrijwilligers. Actief waren ook de reporters ter plaatse en het team in de studio
van “Meer In De Middag”. Iets heel anders was de zes uur durende show rond
het Eurovisie Songfestival twee weken
later in hetzelfde programma. En weer
heel anders was de aanwezigheid van
Roué Verveer bij “MeerMagazine” op
23 mei; niet om een voorstelling aan
te prijzen maar om de opening van
een nieuwe sportschool in Hoofddorp
te promoten. Een groot team heeft
Tweede Pinksterdag de
marathonuitzending “Levendig
Negentig” verzorgd die van ’s morgens
6 uur tot ’s avonds 12 uur duurde.
Verder waren elke dag weer lekkere
muziek en nieuwsberichten te horen
en te volgen op onze social media kanalen. Zo bleven luisteraars afgelopen
weken via MeerRadio op de hoogte van sport en cultuur in Haarlemmermeer.
De nieuwsbrief is er niet alleen om terug te blikken. We moeten juist ook naar
voren kijken. In contact met vrijwilligers komt vaak ambitie naar voren. Dat is
mooi, want het getuigt van betrokkenheid. Helaas zijn woorden alleen niet
genoeg; daden zijn nodig om ideeën in werkelijkheid om te zetten. Daar
ontbreekt het helaas nog wel eens aan. We zijn als omroep al flink in beweging.
Als je vastloopt in je ideeën, in je ambitie, laat je dan horen. Met elkaars hulp
kunnen we veel bereiken.
Projecten die op korte termijn volop aandacht behoeven zijn:
1) redactionele invulling, 2) extra inkomsten en 3) 15-jarig bestaan.
1) Redactionele invulling komt grotendeels van de stagiaires. Toch heeft het
bestuur besloten de periode september 2021 - februari 2022 geen stageplekken
aan te bieden. Reden: we kunnen hen onvoldoende uren goede begeleiding
garanderen. Daarnaast wordt de wens groter - ook bij externe partijen - om
actiever achter het nieuws in de regio aan te gaan en achtergronden uit te
diepen. Iets wat met een OV-chipkaart voor de stagiaires haast onmogelijk is.
We zullen nieuwe wegen moeten onderzoeken.
2) In de eerstvolgende bestuursvergadering staat onze financiële situatie op de
agenda. Vorige keer schreef ik al over de kleine positieve marge. We moeten die
verder uitbouwen voor een stabiele toekomst door met potentiële adverteerders

en sponsoren in contact te gaan. Daarvoor zullen we eerst de tarieven en
mogelijkheden in mooie pakketten moeten neerzetten.
3) Op donderdag 7 oktober bestaat MeerRadio 15 jaar. Een reden om feestelijk
bij stil te staan op en/of rond die datum. Iedereen kan aanhaken in een
Denktank-bijeenkomst en ideeën spuien (data en tijd juni: 02/06, 23/06, 19.3021.00 uur, lokatie studio). Maar op korte termijn is een aparte lustrumcommissie
nodig om richting te geven aan initiatieven. Helaas moet ik ook hier herhalen dat
er weinig geld beschikbaar is. Maar met gebundelde creativiteit kunnen we vast
leuke dingen neerzetten. Ideeën meer dan welkom!!
Afsluiten doe ik met de mededeling dat de genomineerden voor de Lokale Media
Awards bekend zijn gemaakt in een persbericht van de NLPO. MeerRadio heeft
geen nominatie. Neem een kijkje als je het interessant vindt om te zien wat
andere omroepen doen. https://www.nlpo.nl/genomineerden-lma-2021
Groet, Annemiek - Namens Bestuur & MT

Hoewel de zomer officieel pas op 21 juni begint,
halen Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuize de
korte broek, zonnebril, ijsblokjes en parasol al
een week eerder tevoorschijn. Vanaf maandag
14 juni tot eind augustus kun je wekelijks weer
luisteren naar “Zomeravond op MeerRadio”.
Zomeravond is een zonnig, informatief,
muzikaal én vooral vrolijk programma met
onder andere de volgende items:
Leo Weijers presenteert wekelijks een Zomerhit
van toen. Onze eigen reisadviseur Sonja van
Bakel geeft tips voor de mooiste vakantiebestemmingen. Ed Koster bespreekt de
beste vakantieboeken in ‘Leeskost’. Radijskoning en cabaretier Peter van Ewijk
brengt je nutteloze feiten om bij de barbecue te bespreken. Samen met de
lekkerste zomerse platen serveren Peter en Jeroen met Zomeravond een uiterst
smakelijke en verkoelende cocktail tijdens de zomermaanden. Vanaf 14 juni t/m
30 augustus elke maandagavond van 7 tot 9 uur op MeerRadio.

Hallo allemaal. Toen Paul Bruines mij vroeg om hem op te volgen als
eindredacteur van “Meer In De Middag” per 1 januari 2021, moest ik daar wel
even over nadenken. Zo een mooi en groot programma maak je met een heel
team, en de steun van dit team had ik hard nodig.
Na 6 maanden ben ik enorm trots op dit programma welke een grote
metamorfose heeft ondergaan: van 3 keer 2 uur naar 2 x 3 uur met sidekicks
maakte het programma weer één geheel waar de vaart er goed in zit. Er is
overlegd over de vaste items, en welke nieuwe items er in het format zouden
passen. De beste interieurtips, kooktips en de mooie verhalen die achter
tatoeages schuilen, gecombineerd met de nieuwtjes van de dag en lekkere
muziek, voor iedereen is er wel wat op de zaterdagmiddag.

Door corona zijn de reportages een tijd stil komen te liggen maar het taart item
hebben we in een nieuw jasje gestoken naar “Wie Gun Jij Een Taart”. Hierdoor
konden we in deze bijzondere tijd mensen verrassen met een taart die Bakkerij
Gorthuis aan de Kruisweg in Hoofddorp beschikbaar stelt.

Het team van “Meer In De Middag” is uitgebreid en onderling kunnen de
teamleden van functie wisselen: een sidekick kan bijvoorbeeld de volgende week
een filmer of locatiereporter zijn.
Jaap Koopmans en Erben Stienstra zijn onze vaste waardes als dj, maar zijn ook
enthousiast betrokken bij de productie en redactie. Ricardo Bos en Roel van Luijk
zijn onze vaste reserve dj’s.
Sanne Kuipers, Patricia Hooftman, Annemiek Holkeboer en Martina van der
Linden zijn als reporter, sidekick en filmer op verschillende fronten inzetbaar,
ieder met een eigen inbreng en toch passend in het geheel. Zo schrijft
bijvoorbeeld Sanne regelmatig een kort verhaal (Sanne’s Short Story) welke zij
dan voorleest, en wellicht zal daar in de toekomst een podcast van gemaakt
worden. Marco Rossen heeft zich ook weer aangesloten als bevlogen reporter.
Elco Hutten is onze nieuwe editor en daarmee zijn onze reportages naar een next
level getild. De films zijn elke week weer prachtig gemonteerd.
Joelle Alagaghi is erbij gekomen als redacteur, maar heeft zich in korte tijd ook
bewezen als filmer, sidekick en enthousiast reporter.
Op 8 mei jongstleden mochten wij als team verslag doen bij het Mud Masters
Fieldlab evenement. Jaap en Martina hebben zelf ook het traject afgelegd
(Helden!). Ondanks de regen en de kou hebben de reportages, interviews en
films op het terrein, gecombineerd met de thema-uitzending vanuit de studio,
een resultaat opgeleverd waar we trots op zijn! Deze reportages zijn terug te
zien op Instagram en Facebook.
Dit was de opmaat naar nog veel meer mooie locatie-uitzendingen met dit
vernieuwde topteam. Een wijkfeest, een lokaal festival zoals Meerlive maar ook
het grote Mysteryland; wat er ook maar in Haarlemmermeer gaat plaatsvinden,
wij zijn er klaar voor. Zo gauw de maatregelen dit toestaan, gaan wij op pad om
er verslag van te doen in beeld en geluid!

Daarnaast zullen wij ook regelmatig ‘thema-uitzendingen ‘ maken. Het Eurovisie
Songfestival was een prachtig voorbeeld waar wij als team all-in zijn gegaan.
Samen met de vormgeving van Maurice Gerrits en Eric Westerop, was dit weer
een MIDM-parel die door super-songfestival-fan burgemeester Marianne
Schuurmans passend geopend werd!
Tot slot: het werken met deze groep is voor mij een feest, het enthousiasme en
de individuele talenten gecombineerd maken dat we samen met heel veel plezier
elke zaterdagmiddag tussen 12 en 6 uur namens MeerRadio een mooi
programma maken. Groetjes, Belle de Ree

4 juni: Dirk-Jan Emans (presentator). 7 juni: Jelmer Vlot (presentator). 21 juni:
Marco Rossen (presentator en nieuwslezer). 27 juni: Wim Brik (presentator).
Erben Stienstra (presentator). 29 juni: Bert Pieroelie (redacteur).

Op het moment van schrijven zit ik in het
honkbalstadion van de Washington
Nationals, in het zonnetje zoals het de
afgelopen weken niet anders geschenen
heeft. De hoofdstad van de VS heeft wel
wat weg van Den Haag. Niet al te groot,
een hele vriendelijke, internationale sfeer
en je ziet en merkt overal dat dit de plek is
waar de regering zetelt. En bovendien een
mooi, modern stadion. Een paar dagen
geleden ben ik in Boston geweest, bijna
één-op-één vergelijkbaar met Rotterdam.
Een grote havenstad, met een niet-lullenmaar-poetsen mentaliteit. Soms wat lomp,
maar met een hart van goud. Hun bekendste stadion heet Fenway Park en is een
ouderwets, puur stadion met fanatieke fans en een originele, fanatieke sfeer. Je
zou het De Kuip van de VS kunnen noemen. Komend weekend staat het
Amsterdam van Amerika op het programma. Het heet nu New York, maar is ooit
opgericht door de Nederlanders als 'Nieuw-Amsterdam'. Dat is wellicht de reden
dat de Amsterdamse mentaliteit daar nog altijd door de aderen stroomt. Wij zijn
de grootste, de beste, de mooiste, de belangrijkste. Met een mooi, modern
stadion waar de geest van één van hun oudste en grootste spelers ooit nog altijd
rondwaart. De link naar de Johan Cruijff ArenA is al snel gelegd. Duizenden
kilometers uit elkaar, maar toch lijken Nederland en de VS verrassend veel op
elkaar. Behalve hoe ze gingen meten. Inches, feet, miles voor afstand, (liquid)
ounces, pounds en cups voor gewicht. Het heeft wel wat Amerikaans dat ze niet
toegeven dat het een systeem van niks is, maar dat ze nog niet zijn overgestapt
naar het metrische systeem, begrijp ik voor geen..... 100 centimeter.
Groeten uit Washington DC, Jason Houtkamp

