Gelukkig zijn we in maart beland en kunnen we deze maand de lente
verwelkomen. Weg met die storm en regen van de afgelopen tijd. Hopelijk viel
de schade bij jou mee, zijn schuttingen blijven staan en dakpannen blijven liggen
De studio heeft alles goed doorstaan.
Groet namens het bestuur, Annemiek Holkeboer

Voordat we vooruitkijken naar wat maart ons gaat brengen, blikken we nog terug
op februari. De dag na Valentijnsdag vond die belangrijke persconferentie plaats
waarin werd medegedeeld dat
éindelijk vrijwel alle beperkingen
nu verleden tijd zijn. We kunnen
elkaar weer ontmoeten in grotere
aantallen. Daarom is gelijk besloten
tot een vrijwilligersbijeenkomst
waar ook een aantal relaties
welkom is. In je MeerRadio mailbox
en in de groepsapp heb je de
datum al kunnen lezen. En gelijk in je agenda genoteerd, toch?
Zaterdagmiddag, 26 maart, 15.30 – 17.00 uur, studio aan de Kruisweg.
We zullen stilstaan bij recente ontwikkelingen en stappen die we naar de
toekomst toe willen zetten.
Maar ook JIJ kunt laten horen hoe je denkt over MeerRadio en je suggesties
kenbaar maken. En natuurlijk is er frisdrank, wijn en bier met een eenvoudig
hapje om gezellig met elkaar bij te praten.

Deze maand staat ook een aantal bijzondere
uitzendingen op de agenda.
Deze uitzendingen zijn gerelateerd aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Op 14, 15 en 16
maart kunnen we naar de stembus om op een
lokale politicus te stemmen. Er komen 92
locaties verdeeld over Haarlemmermeer. Een
daarvan is de stemstraat, dit keer bij de
Vanzantenhal Nieuw- Vennep. Om de keuze
beter te kunnen bepalen is het aan te raden de
podcast-serie ‘Blik op de Meer’ te beluisteren.
Daarin komen op toerbeurt alle lijsttrekkers aan het woord en geven Anneke van
der Helm en John Nederstigt hun opinie. Woensdagavond 16 maart komen de

uitslagen binnen die zullen leiden tot de verdeling van de zetels in de
gemeenteraad. MeerRadio is gevraagd om samen met de gemeente die avond te
verzorgen vanuit het gemeentehuis. Team MeerMagazine gaat dit verzorgen. Met
een reporter zullen we eerder al wat peilingen doen bij een aantal stembureaus
en wat mensen om hun voorspellingen vragen. Net als bij de landelijke
verkiezingen, maar nu Haarlemmermeer in de spotlight. Foto: Margo Oosterveen

Op zaterdag 26 februari verzorgde
Team Meer In De Middag een
bijzondere carnavalsuitzending. De
studio was overgenomen door piraten,
glitter ladies, mannen in uitbundige
kostuums, boerenkielen en andere
uitdossingen, sommigen met vrolijk
geschminkte gezichten. Gasten
kwamen in de uitzending om
carnavalskrakers te vertolken. Zelfs
het dweilorkest ‘Nu je er toch bent’ uit
Nieuw-Vennep kwam de stemming verhogen. Het werd een georganiseerde
gezellige bende!

Landelijk actueel is het onderwerp ‘grensoverschrijdend gedrag’. Hoewel we
denken dat er geen nare zaken spelen bij onze omroep willen we hier toch niet
zomaar aan voorbij gaan. Misschien lijkt de sfeer onderling goed, maar kan het
toch zijn dat iemand zich niet prettig voelt en de stap te groot vindt om het aan
te kaarten. Grensoverschrijdend gedrag is niet alleen van seksuele aard, maar
omvat ook pesten, intimideren en discrimineren.
Voor de luchthaven Schiphol, een organisatie met 2.350 medewerkers, ben ik
zes jaar lang vertrouwenspersoon geweest. Voor jou wil ik het aanspreekpunt
zijn, als jij je niet prettig of onveilig voelt bij MeerRadio. In volledig vertrouwen
en discretie kunnen we praten en wil ik je steunen.
Ben ik voor jou niet de juiste persoon, zoek dan contact met een ander
bestuurslid. Schroom ook niet om zaken te noemen die klein lijken, want zo
kunnen we escalatie voorkomen.
Iedereen wil ik vragen om aandacht te hebben voor elkaar en bij twijfel melding
te maken. Annemiek, 06-22208368.

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).

