Niet alleen het weer was de afgelopen twee weken erg veranderlijk, ook binnen
onze vrijwilligersorganisatie ondergaan we veranderingen. De stappen die we nu
zetten lijken misschien horizontaal te gaan, maar over een paar weken zijn dat
echt stappen voorwaarts. Op het persoonlijke vlak zien we dat Wim Brik vooruit
gaat en zijn gezondheid langzaam weet aan te sterken. Betreurenswaardig is de
stap die Henk van der Eem heeft besloten te zetten. Hij heeft vanaf 1 maart het
team MeerMagazine verlaten. Belangrijke reden is de technische apparatuur die
ons met regelmaat in de steek laat. Juist bij MeerMagazine is het van groot
belang dat we zonder storingen
met de burgemeester en
andere politici of gasten in
gesprek kunnen gaan.
Nu wij door de coronacrisis
geen gasten live in de studio
ontvangen, is een goede
telefoonverbinding essentieel.
Begin maart krijgen we de
nieuwe telefooncentrale.
In dezelfde week gaan we over
op OmniPlayer, moderne software voor de programmering. Spannend voor
iedereen die stap en natuurlijk zul je even moeten wennen. De meesten van de
vrijwilligers hebben gelukkig de filmpjes met uitleg en de live-workshops gevolgd
om in korte tijd vertrouwd te kunnen raken met OmniPlayer. Voor producers en
redacteuren is de urgentie minder groot, maar uiteindelijk ook leuk om zelf met
het systeem te kunnen werken.
Annan, Suzanne en Tim, de nieuwe stagiairs, lijken al aardig hun weg te vinden
in de systemen. Onder begeleiding van Kevin van Leeuwen en Ton van Draanen
maken zij bijna iedere werkdag
negen nieuwsberichten, bereiden
programma's voor, maar draaien
ook al hun eigen live
programma's. Samen met vierde
stagiaire Michelle Janssen
werken zij ook aan een voorstel
voor podcasts en een modernere
uitstraling op de social media
kanalen. Ricardo Bos en Mike
van den Bos begeleiden hen daarin. Nieuwe uitstraling zie je ook bij binnenkomst
in de studio. Met de women-power van Patricia Hooftman, Marjolein Bindels,
Carolien Geeve en voor de finishing touch Saskia van Kampen is de oranje muur
veranderd in grijsblauw. Een laatste project wil ik nog benoemen: de zoektocht
naar een mast om DAB+ voor de zuidelijke regio te kunnen installeren. Daar bijt
Maurice Gerrits zich nu in vast en lijkt op korte termijn succesvol te zijn. De mast

komt voorlopig op het dak van het Courtyard by Mariott Hotel aan de Bosweg in
Hoofddorp. Veranderen stond dit keer centraal. De bereidwilligheid om te
veranderen is een voorwaarde om met de tijd mee te kunnen gaan en op termijn
als omroep toonaangevend te zijn. Die flexibiliteit tonen jullie. Dat komt de
luisteraars en adverteerders ten goede, maar vooral kun je daar zelf voldoening
uithalen. Dank je wel weer allemaal voor het werk dat we in februari hebben
verzet en waar we in maart mee doorgaan.
Gegroet Annemiek Holkeboer, namens Bestuur & MT

Beste collega’s,
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor die
reusachtige kaart en de fleurige plant. Het is zo
hartverwarmend al deze positieve steun.
Ik stuur gelijk een update van alle progressie
die ik geniet. Twee weken geleden heb ik de
eerste Corona vaccinatie gekregen waarop mijn
lichaam fel reageerde met de symptomen van
die nare ziekte. Eén dag goed ziek geweest en
een terugval, van alles wat was opgebouwd.
Gelukkig ben ik alles te boven gekomen en
iedereen is tevreden met mijn herstel en
vooruitgang. Ik kan helaas nog niet zonder de
extra zuurstof. Het vooruitzicht was dat ik begin
april naar huis zou gaan. Dit zou afhankelijk zijn van de tweede vaccinatie ik zou
ook hierna een sterke reactie kunnen krijgen. Daarom wilde de arts mij zo lang
hier houden. Nu zijn mijn vorderingen dermate dat ik met tussenstop twee
etages kan traplopen; zonder rollator loop en de rolstoel gebruik om mijn
armspieren te ontwikkelen. Ik ben van de extra zuurstof af. Door het trainen met
fysio is dit zo verbeterd dat het extra zuurstofapparaat niet meer nodig is.
Hopelijk blijft dit zo. Onlangs kreeg ik te horen dat de tweede vaccinatie
vooruitgeschoven is naar 2 maart en als alles goed gaat, hoop ik op 12 maart
naar huis te mogen. Ik kijk er wel naar uit om weer naar de studio te komen,
want wat mis ik jullie, daar zijn geen woorden voor. Warme groet Wim Brik

Begin februari werd bekend dat George
Kooymans, gitarist en oprichter van de
legendarische rockband Golden Earring, lijdt
aan de progressieve spierziekte ALS. Daarmee
is meteen het lot van de 60 jaar oude Haagse
band bezegeld. Optreden zit er niet meer in. Op
11 maart a.s., de 73ste verjaardag van George
Kooymans, hebben fans van de Golden Earring

opgeroepen om precies om kwart over 5 ’s middags
in zoveel mogelijk huiskamers “Radar Love” te
draaien als eerbetoon aan de legendarische Haagse
Rockband.
Radiostations hebben dit verzoek niet gekregen en
dat bracht Kevin van Leeuwen van MeerRadio op het
idee om óók “Radar Love” te draaien en dan met
zoveel mogelijk stations tegelijk. Kevin pakte de
telefoon en ging enkele lokale stations in de buurt
bellen. Iedereen was super enthousiast behalve
Radio Bollenstreek. Die zeiden ‘Niet met MeerRadio
te willen samenwerken’ prima, dan toch niet. Het
grootste deel van de provincie Noord-Holland en grote spelers in Zuid-Holland
hebben zich bij het initiatief aangesloten. RTV Aalsmeer, Sleutelstad en Unity FM
uit Leiden, Weeff Radio uit Enkhuizen, Radio Beverwijk, Castricum 105, RTV
Noordkop Radio, Zaanradio en RTV Ronde Venen. Dus om kwart over 5 ’s
middags op 11 maart zal uit nog meer huiskamers, autoradio’s, computers en
winkels Radar Love klinken. Als eerbetoon aan ‘s lands oudste rockband.

MeerRadio is op zondagavond tussen 7 en 8 uur gestart
met “De Weekendshow”. Het programma wordt
gepresenteerd door de stagiairs van de omroep: Tim
Bruins, Suzanne Kokmeijer en Annan Verboom. In het
programma nemen zij het weekend door met de
luisteraars, worden er spelletjes gespeeld en worden de
bijzonderste verhalen verteld. Ook komen nieuwswaardige
onderwerpen aan bod. Het programma staat in het teken
van de afsluiting van het weekend. De start van de
nieuwe week wordt gevierd met een hoop gezelligheid.

1 maart: Carolien Geeve (nieuwslezers). 5 maart: Dennis Stappers
(presentator). 8 maart: Ryan Poll (presentator).16 maart: Tim van der Voord
(producer). 23 maart: Niels Olijerhoek (presentator). 23 maart: John Spreen
(nieuwsredacteur). 24 maart: Peter Hanegraaf (presentator).

“CLUB TRUXX” is het programma op zaterdagavond
tussen 8 en 10 uur van het DJ collectief TRUXX, bestaande
uit Tim Spronk en Jason Evenden. De mannen brengen je
de beste underground muziek wat precies past bij jou zaterdagavond. Daarnaast

duiken de heren het diepe in van het ontstaan van elektronische klassiekers met
de wekelijkse dance classic. Elke zaterdag presenteert “CLUB TRUXX” de dj-set,
waarbij iedere week een dj-gast wordt uitgenodigd. Daarnaast zijn ze er ook niet
vies van om zelf achter de decks te staan! “CLUB TRUXX” is de nieuwe naam
voor de zaterdagversie van “Meer In Het Weekend”, dat op vrijdagavond tussen
8 en 10 uur wordt gepresenteerd door Niels Olijerhoek.

Correspondentie die we
voeren met externen
hebben we eens naast
elkaar gelegd.
Daaruit bleek dat er vele
varianten in gebruik zijn,
allemaal geïnspireerd op
het vermelden van ieders
rol binnen MeerRadio en het
logo. Maar het kan beter.
Met een uniforme
handtekening ondersteund
met ons logo stralen we
professionaliteit uit. Jaap en
Erben hebben zich gebogen
over een ontwerp. Daar is
een mooi voorstel
uitgekomen dat we per direct invoeren. De beweging die erin is verwerkt, zal in
digitale correspondentie de attentiewaarde verhogen.
Als de ontvanger klikt op een van de iconen wordt hij/zij doorgelinkt naar het
betreffende social mediakanaal. Er komt spoedig een format beschikbaar waar je
je eigen naam en rol binnen MeerRadio op kunt aanpassen. Verdere eigen
toevoegingen horen daar niet bij. Eventueel kunnen de stagiairs je helpen.
We vragen iedereen om de eigen handtekening op korte termijn aan te passen.
Zo wordt jouw ondertekening net zo mooi als die van Jaap die je hier ziet.

Op maandag 5 april staan de jaren 80 op MeerRadio
centraal in “Prachtig in Tachtig”. Op deze Tweede
Paasdag zullen heel wat hits, trends en nieuws uit dit
decennium voorbij komen. Van 6 uur ’s morgens tot 6
uur ’s avonds laten Ton van Draanen, Maurice Gerrits,
Annan Verboom en Marco Rossen heel wat hits en
herinneringen uit de 80s de revue passeren. In deze
uren zullen Edvard Niessing het wereldnieuws en
Patricia Hooftman het lokale nieuws uit die tijd lezen. Na 6 uur ’s avonds een uur
extra met een geweldige mix van Triple-M met nog meer muziek uit de jaren 80.

