De vreselijke oorlog die in de Oekraïne woedt, houdt ons allen bezig. Heel veel
mensen zetten zich in om op welke manier dan ook een bijdrage te leveren in
een poging de situatie iets te verzachten. Geld doneren is mooi. Geef je directe
hulp dan kijk je ineens mensen in de ogen die een leed doormaken wat de
meesten van ons gelukkig niet in die zin kennen.
Op muzikale wijze toont ook MeerRadio betrokkenheid. Niet dat de hele
programmering is omgegooid, maar wel zijn meer songs te horen waarin hoop en
een vreedzaam leven centraal staan. Op maandag 7 maart hebben diverse
landelijke publieke en commerciële radiostations een gezamenlijke uitzending
verzorgd. Ton van Draanen had in “De Ochtend van MeerRadio” de
programmering op een paar elementen hierop aangepast. Mooi gebaar.
Een geheel andere bijzondere
invulling van de programmering was
het live verslag van de
verkiezingsuitslagen op woensdag 16
maart. Het team “MeerMagazine en
een technisch team hebben tussen
21.00 – 01.00 uur een zeer
professionele uitzending verzorgd
vanuit het Raadhuis. MeerRadio
maakte deel uit van de
‘Haarlemmermeer Tafel’. Roel van
Luijk voerde achter de tafel en
lopend door de zaal interviews met
mensen die op verschillende vlakken
betrokken waren bij de verkiezingen.
Nick van Duin praatte de overgang
van de interviews in de zaal naar muziek vlot aan elkaar. Anneke van der Helm
gaf journalistiek commentaar op uitslagen die binnen kwamen. Burgemeester
Marianne Schuurmans maakte de tussentijdse uitslagen en de einduitslag
bekend. Vette pluim aan het hele team dat zich zo sterk heeft gemaakt om
MeerRadio deze avond zo goed op de kaart te zetten! Naast degenen die al zijn
genoemd ook dank aan John Nederstigt, Ton van Draanen, Jaap Koopmans,
Robert Hooiveld en Fedor Veltman.
Van de bestuurstafel zijn op het moment een paar punten te melden.
Belangrijk aandachtspunt is het opstellen van het algemene jaarverslag en het
financiële jaarverslag dat daarin een onderdeel vormt. Medio april gaan de
stukken naar de gemeente. Geïnteresseerden kunnen vervolgens het jaarverslag
lezen op de website. Inmiddels van kracht geworden is de nieuwe ‘Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR). Het was gelijk de aanleiding om de

statuten te hernieuwen. De notaris legt daar nu de laatste hand aan. Zodra de
statuten bij de notaris zijn bekrachtigd, zijn die voor iedereen in te zien.
De koers voor de korte en langere termijn moet op een aantal punten nog verder
worden besproken door bestuur en MT. Wanneer de koers is vastgesteld,
infomeren we jou.
Tot slot noem ik nog een keer de NLPO Inspiratiedag, zaterdag 9 april. Je kunt
(gratis) verschillende sessies bijwonen die je online kunt volgen of kunt bijwonen
in Beeld & Geluid in Hilversum. Kies je voor de locatie Beeld & Geluid is dat een
mooie kans om mensen van andere omroepen te ontmoeten. Kijk voor meer
informatie op website https://www.nlpo.nl/inspiratiedag
Laten we met elkaar hopen dat de ellendige situatie in de Oekraïne snel
verbetert. Wens je voor later deze maand gezellige paasdagen en een vrolijke
Koningsdag.
Groet namens het bestuur, Annemiek Holkeboer, voorzitter

De tweede aflevering van het Erfgoed Journaal Haarlemmermeer is sinds 21
maart online te zien op YouTube. De
nieuwste aflevering bespreekt onder
andere de ‘superbus’ van astronaut
Wubbo Ockels (foto). Deze superbus
kon een snelheid van 250 km per uur
halen, maar staat inmiddels al een
tijd stil in het Nederlands Transport
Museum in Nieuw-Vennep.
Verslaggevers Benjamin en Chiara
gaan hierover in gesprek met Joris
Melkert, universitair hoofddocent van
de TU Delft. Je hoort weer de
stemmen van Carolien Geeve en Roel
van Luijk. Verder zie je nieuwsredacteur Ruud Wever een korte uitleg geven over
museum Stoomgemaal Halfweg waar hij eveneens vrijwilliger is. Het Erfgoed
Journaal Haarlemmermeer is een productie van MeerRadio in samenwerking met
Meerdoc. https://www.youtube.com/watch?v=ZAbICSb6Hz4

18 april is er weer een themadag op
MeerRadio. Tussen 8 en 24 uur ruim
aandacht voor de jaren 90. Kevin van
Leeuwen trapt “Levendig 90” om 8 uur ’s
morgens af, daarna twee uur lang Robert
Hooiveld, gevolgd door Mark van der Hout tot
14 uur, waarna Olaf Kluivers het stokje
overneemt tot 16 uur.
Marco Rossen en Matthijs Lunstroo duiken tot
18 uur in de 90s. Ze maken een fijne selectie
van nummers die de 90's zo kenmerkten. Van heel herkenbaar tot bijna
vergeten. Van Eurodance, Brit Pop en singer-songwriter tot boy en girl bands en

breakbeat, het komt allemaal voorbij. Marco en Matthijs maken van hun twee
uur “Levendig 90” een compleet MeerRadio MuziekMoment, waarin ze het ene na
het andere bruggetje slaan tussen nummers uit het tiende decennium van de
vorige eeuw. De tijd van de opkomst van het internet, digitale technologieën,
productintroducties of producten die juist verdwenen zijn sinds de 90's en ander
nieuws uit die jaren. Ook “Soul At Six” tussen 18 en 19 uur met Martin van Golen
staat in het teken van “Levendig 90”
Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuize beginnen de avond tot 21 uur. Verwacht
niet alleen de bekende hits, maar ook verborgen pareltjes uit deze periode.
Zangeres ANNE is studiogast en cabaretier Peter van Ewijk levert een bijdrage.
Verder aandacht voor de beste albums van de jaren negentig.
“Levendig 90” gaat verder met Bram Schouten met aandacht voor de jazzmuziek
in die jaren. Maurice Gerrits sluit de dag tot 24 uur af met ballads uit de 90s.

Ik ben Ivor van der Laarse, geboren in Haarlem
maar woon mijn hele leven al in Hoofddorp. Drie
jaar geleden mijn opleiding HBO Business
Studies – Logistiek afgerond. Hierna blijven
werken bij Fulfilment Solutions (onderdeel van
CTS-Group) als Process Engineer. Sinds medio
2021 onderdeel van het IT team binnen CTS
Group. Hier voornamelijk bezig met proces
verbeteringen & project ondersteuning.
Mijn eerste contact met MeerRadio is ontstaan
door mijn vriendschap met Jaap Koopmans. Na
een aantal keer aanwezig te zijn geweest tijdens
zijn show de vraag gekregen of ik ook
vrijwilliger wilde worden binnen MeerRadio.
In tegenstelling tot de meeste vrijwilligers zal ik niet vaak op de Radio te horen
zijn. Binnen MeerRadio zal ik het IT & Techniek team ondersteunen.

4 april: Ton van Draanen, Bram Schouten. 6 april: Robin Damman, Naomi
Sylvester. 7 april: Martin van Golen. 11 april: Saskia van Kampen. 27 april:
Fedor Veltman. 29 april: Ronald van Cuilenborg.

Woensdag 16 maart nam John Spreen na negen jaar afscheid als
nieuwsredacteur van MeerRadio. Al die jaren heeft hij op woensdag voor
nieuwslezers en presentatoren het laatste nieuws bij elkaar gezocht en
geschreven. In een afscheidsmail schreef John “Ik heb het ruim 9 jaar met
plezier gedaan en eind maart wordt ons vierde kleinkind geboren. Dan willen we
ook nog wat langere tijd rondtrekken met onze "sleurhut".
Vanaf deze plaats “dank je wel John” voor die negen jaar.

