Jaaaa, MeerRadio heeft een nieuw kloppend hart! Splinternieuwe apparatuur van
de Duitse fabrikant DHD is geïnstalleerd in studio 1, de presentatoren en DJ’s
maken hun programma’s achter nieuwe mengtafels. De maand december
draaiden wij met gehuurde apparatuur in studio 2. Intussen werd de locatie-set
gereed gemaakt en kwam de programmering
in januari semi-live vanuit studio 1. Knap werk,
want nieuws, achtergronden, interviews en
muziek bleven actueel. Daar is ongelofelijk veel
werk aan vooraf gegaan. Terwijl achter de
schermen het technisch team ongelofelijk hard
heeft gewerkt om de studio te vernieuwen én
heeft kunnen realiseren dat jij als luistaar
gewoon naar de programmering hebt kunnen
luisteren! Dagenlang solderen, vele meters
overtollige kabels weghalen, bladen schuren en lakken, computersystemen
aanpassen, configureren zijn enkele voorbeelden van de talloze werkzaamheden
die zijn verricht. De laatste paar dagen waren er wat veranderingen in
afwachting van het definitief overgaan van semi-live naar live. Fijn dat zoveel
vrijwilligers de moeite hebben genomen om de programma’s van tevoren op te
nemen, al was dat voor sommigen nieuw. Dankzij de inzet van IEDEREEN
hebben luisteraars amper iets gemerkt van de inspanningen die twee maanden
lang achter de schermen nodig waren om de programmering op kwalitatief hoog
niveau in de ether te houden.
Namens MeerRadio willen wij: Fedor Veltman, Floris Cnossen, Rick van Deijk,
Jaap Koopmans, Robert Hooiveld, Ivor van der Laarse, Maurice Gerrits, Ricardo
Bos en Max Verbrugge onwijs bedanken voor al hun harde inzet! Groet namens
het bestuur, Annemiek Holkeboer

We kunnen er niet omheen om corona te benoemen. Maar gelukkig nu positief.
Want, er gaan weer activiteiten en evenementen komen voor het grote publiek
en dat geeft ons de kans om ons met MeerRadio te profileren in de regio. In het
voorjaar en de zomer staan allerlei sportieve uitdagingen, leuke voorstellingen en
gezellige uitstapjes op de agenda in Haarlemmermeer. Een mooie aanwinst is de
populaire Libelle Zomerweek die de gemeente wist weg te halen uit Almere en nu
19 - 25 mei zal plaats vinden in de EXPO in Vijfhuizen. Ook de data voor de Mud
Masters Obstacle Run zijn bekend gemaakt: het weekend van 11 en 12 juni. We
zijn zullen daarbij zijn om reportages te maken.

Interessant traject waar we nu vol de aandacht op richten is de
gemeenteraadsverkiezingen. In MeerMagazine gaan lijsttrekkers die hun partij in
Haarlemmermeer vertegenwoordigen in gesprek afwisselend met Gert-Jan van
Büseck en Roel van Luijk. Meer achtergronden geven Anneke van der Helm en
John Nederstigt in hun podcastserie ‘Blik op de Meer’ die samen met technicus
Nick van Duin tot stand komt en wekelijks in een nieuwe aflevering te beluisteren
is via Spotify.

Een initiatief van Bram van Uchelen
en Moreen Pattiruhu is het ‘Erfgoed
journaal’. Samen vormen zij de kern
van MeerDoc, de educatieve
communicatiepoot die is gelinkt aan
Stichting MeerOmroep.
Aan het Erfgoed Journaal werken
zeven erfgoedlocaties mee, variërend
van musea tot gemalen. Elke twee
maanden verschijnt een nieuw
journaal waar op toerbeurt een van
de locaties in de spotlight komt te staan. Wethouder Marja Ruigrok trapte af in
de eerste aflevering. Je kunt het journaal bekijken op YouTube. Bij de
toeristische tips hoor je de professionele stem van Carolien Geeve en van Roel
van Luijk. De tweede aflevering verschijnt op 21 maart.

Dag, mijn naam is Rob Benoni, geboren en getogen in Amsterdam. Mijn carrière
is begonnen in “ Het feest van Joop” op het Leidseplein in Amsterdam, inmiddels
eeuwen geleden.
Ik draaide daar op de zaterdag- en maandagavond, naast mijn studie aan de
UVA en mijn werk als technicus voor de Concertzender. Vervolgens ben ik
begonnen met presenteren voor de radio bij ZFM in Zandvoort met het
programma Golden Delicious, een programma met -inderdaad- golden classics..
Na een jaar of drie heb ik de overstap kunnen maken naar Jazzradio, de
voorloper van Arrow Jazz en het huidige Sublime, waar ik het programma “The
Family Tree” presenteerde met veel soul, acidjazz, funk en gerelateerde muziek.
Door mijn werkzaamheden in de horeca in Amsterdam, moest ik stoppen met
presenteren, maar nu ik weer tijd heb, pik ik het graag weer op.
Begin 2021 ben ik weer begonnen met het maken van programma’s voor ZFM en
nu maak ik met veel plezier de overstap naar MeerRadio!

3 februari: Cees van Rhijn (nieuwslezer), 5 februari: Gerben Kessen (technicus),

14 februari: Frits Cambier van Nooten (penningmeester), 18 februari: Rob
Benoni (Onderweg presentator) 20 februari: Max Verbrugge (Jaap & Max On Air
presentator), 23 februari: Mike van den Bos (Effe Tussendoor presentator)
Vrijwilligers worden niet betaald. Niet omdat ze het niet verdienen, maar
ze zijn onbetaalbaar.

