Deze nieuwsbrief voor de maand juni begint met de kracht van herhaling. Want,
enkele berichten zijn al in de vorige nieuwsbrief aangestipt, maar zijn belangrijk
genoeg om nog een keer te herhalen.
Groet namens het bestuur, Annemiek Holkeboer

De eerste locatie-uitzending van dit jaar
kwam op 21 mei vanaf het dakterras van
café/restaurant 'Nozem' in Hoofddorp. Het
was een goede generale voor de liveuitzendingen die deze maand gaan
plaatsvinden. Op 4 en 5 juni is dat Hoppig
Bierfestival en Tony Stone BBQ competitie in
het Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp.
Meer In De Middag, Effe Tussendoor en Jaap
& Max On Air komen op zaterdag 4 juni
rechtstreeks vanuit het Haarlemmermeerse
Bos. Het Concours Hippique is jammer
genoeg afgeblazen dit jaar. Maar het
MeerJazz Festival gaat dit jaar wel door. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli vanuit
De Rustende Jager in Nieuw-Vennep. Beide dagen zal MeerRadio daarvandaan
programma’s verzorgen.

Op maandag 6 juni staan de jaren 80 op MeerRadio centraal in “Prachtig in
Tachtig”. Op deze Tweede Pinksterdag zullen heel wat hits, trends en nieuws uit
dit decennium voorbij komen. Van 8 uur ’s morgens tot 12
uur ’s avonds laten Ton van Draanen, Robert Hooiveld,
Ruud Kroes, Maurice Gerrits, Marco Rossen, Matthijs
Lunstroo, Martin van Golen, Jeroen Griekspoor, Peter
Ludikhuize en Bram Schouten heel wat hits en
herinneringen uit de 80s de revue passeren. Zo besteden
Marco Rossen en Matthijs Lunstroo ruim aandacht aan de
maxi-single. Want als je het over de muziek van de jaren
’80 hebt, dan heb je het natuurlijk óók over de maxi-single
oftewel de 12-inch, die een lange versie, een remix, een dub mix, een
instrumentale of acappella versie van jouw favoriete nummer bevatte.
Met de opkomst van de disco werd dit formaat geïntroduceerd door de

platenmaatschappijen om club dj’s de kans te geven nummers in elkaar over te
laten lopen zodat het publiek nonstop kon dansen. Zoals je gewend bent van
Marco en Matthijs hebben zij hun
privécollecties weer geopend en ditmaal
een aantal mooie en lekkere lange
versies van heerlijke jaren ’80 platen
uitgekozen. Dus ga er tussen 4 en 6 uur
‘s middags maar goed voor zitten voor
“Prachtig in Tachtig Extended Versions”.
Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuize
ontvangen tussen 7 en 9 uur ’s avonds
singer-songwriter Anne Reijnoudt met
haar vijf favoriete platen van de jaren
tachtig, is er een bijdrage van cabaretier Peter van Ewijk en besteedt Peter
Ludikhuize aandacht aan de beste en best verkochte 80’s albums. En of dat nog
niet genoeg is, ook tussen 9 en 10 uur zal Bram Schouten op deze
maandagavond muziek met een flinke ‘jazzsaus’ uit de jaren 80 laten horen en
presenteert Maurice Gerrits de laatste twee uur in “Nice & Slow” ballads uit de
jaren 80. “Prachtig in Tachtig” is dus de moeite waard om naar te luisteren op
Tweede Pinksterdag.

De NLPO is ook de organisator van de Lokale Media Awards
2022. Op 10 juni wordt bij Beeld & Geluid in Hilversum en in
een online sessie bekendgemaakt welke omroepen in een
categorie een award toegekend krijgen. MeerRadio behoort
helaas niet tot de genomineerden, maar interessant om de top
producties en presentatoren te zien.

4 juni: Dirk-Jan Emans (presentator). 13 juni: Richard Kwant (één van de drie
oprichters van MeerRadio). 21 juni: Ronald Mulder (weerman). 21 juni: Marco
Rossen (presentator, redacteur en nieuwslezer). 27 juni: Wim Brik (presentator).
27 juni: Erben Stienstra (presentator). 29 juni: Martina van der Linden
(redacteur en sidekick Meer In De Middag). Bert Pieroelie (redacteur).

De NLPO is het sectororgaan voor lokale omroepen en biedt een uitgebreid palet
aan trainingen en cursussen. Zo kunnen omroepvertegenwoordigers zich op
verschillende gebieden verder ontwikkelen. Denk aan presentatie- en
interviewtechnieken, podcast maken, redactiewerk en monteren.
De trainingen en cursussen worden op verschillende locaties in Nederland, veelal
kosteloos, aangeboden. Eens kijkje bij opleidingen is de moeite waard.
Website: https://nlpo.opleidingsportaal.nl/.

Alweer de derde aflevering van het Erfgoed journaal is op 16 mei verschenen.
Het Erfgoed journaal is een initiatief van MeerDoc en komt tot stand in
samenwerking met MeerRadio en zeven
culturele erfgoed instellingen in
Haarlemmermeer. Productie en
presentatie zijn in handen van Bram van
Uchelen en Moreen Patiheru; misschien
herken je ook de stem van Carolien
Geeve.
In deze aflevering vooral aandacht voor
het ‘Stoomlad voor Kids’ in het Cruquius
Museum en het schilderij van Willem
Boogaard (foto) in het Historisch Museum
in Hoofddorp. Boogaard uit NieuwVennep hielp meer dan 300 onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ook in deze editie: het opknappen van de Trans Europ Express in het NTM en Els
en Loek van de Kreke, vrijwilligers bij het Fort van Hoofddorp, ontvangen De
Klaverman en krijgen hun ‘doosje geluk’.
Je kunt deze en de voorgaande twee edities bekijken via Youtube 'Erfgoed
journaal Haarlemmermeer'. De vierde aflevering verschijnt eind juli.
https://www.youtube.com/watch?v=WMxzNFFM7Oknd.

Geregeld is de prullenbak in studio 1 overvol met blikjes en
etensresten. Mocht je dat zien, wil je dan zo goed zijn om de
prullenbak even leeg te gooien in de vuilnisbakken op de
redactie of in de keuken.
Ook al zijn de coronamaatregels versoepeld, het is nog steeds
gewenst dat je na gebruik de plopbol van de microfoon afhaalt,
in de keuken even afwast, met de föhn droog maakt en bij de
andere plopbollen zet. Tot slot als je in studio 1 of studio 3 klaar
bent met het opnemen van je programma, wil je dan OmniPlayer afsluiten
(linksboven: file/close), zodat de volgende met een schone lei kan beginnen.

Eerder dit jaar was het onderwerp "omgangsvormen met elkaar" overal het
gesprek van de dag. Hoge kosten,
personeelstekorten en de oorlog in Oekraïne
lijken het wat naar de achtergrond gedreven te
hebben. Toch willen we nog een keer
benadrukken dat we er belang aan hechten dat
jij je prettig voelt tussen andere vrijwilligers en
je gewaardeerd weet binnen MeerRadio. Is er

iets waar jij tegenaan loopt of wat jouw gevoel aantast, blijf er dan niet mee
rondlopen. Maak het bespreekbaar bij een bestuurslid; zij kunnen dan
overleggen hoe zij samen een oplossing kunnen vinden. Vanzelfsprekend gaan zij
daar discreet mee om. Een open omgeving is voorwaarde voor een stabiele
omroep.

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 13 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:
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. Ook
zijn er twee speciale uitzendingen. Op 20 juni in
verband met het verschijnen van het nieuwe
boek van pophistoricus Leu Weijers "Zo te
sterven op het water, een boek voor de
overlevenden". De tweede speciale uitzending is
in augustus en gaat over Americana, een
muziekstroming waar Dave Warmerdam van de
groep Harlem Lake veel weet. Samen met de
lekkerste zomerse platen serveren Peter en
Jeroen met Zomeravond een uiterst smakelijke en verkoelende cocktail tijdens
de zomermaanden. Hoewel Jeroen is er de eerste drie weken van juli niet bij. Hij
is dan met vakantie en wordt waargenomen door collega Nick van Duin.
“Zomeravond op MeerRadio”, vanaf 13 juni t/m 29 augustus elke maandagavond
van 7 tot 9 uur op MeerRadio.

In de nieuwsbrief van mei is de datum voor de vrijwilligersbijeenkomst al
genoemd, maar misschien is het jou ontschoten. Noteer daarom nu
zaterdagmiddag 25 juni, 15.30 – 17.00 uur, studio Kruisweg 1061. Staat
er al iets in je agenda om die tijd? Misschien lukt het om die te verzetten. Het
bestuur zal een toelichting geven op de richting die zij willen voortzetten met
MeerRadio. Maar ook JIJ kunt laten horen hoe je denkt over MeerRadio en je
suggesties kenbaar maken. De bedoeling is deze middag met elkaar van
gedachte te wisselen over onderwerpen die op korte- en lange termijn iedereen
kunnen aangaan. Natuurlijk staan frisdrank, wijn, bier en een eenvoudig hapje
klaar voor een informele sfeer. Jaap Koopmans en Erben Stienstra maken gelijk
van de gelegenheid gebruik om fotoapparatuur gereed te hebben in de tv-studio.
Bedoeld voor wie een eigen programma(onderdeel) heeft en nog niet is
vastgelegd voor de groene wand. Door dit 'green screen' te gebruiken, ontstaan
mooie beelden ter promotie van de programmering.

