Koningsdag ligt recent achter ons. In een versierde studio was de
programmering op dinsdag 27 april ’s middags aangepast met Dirk-Jan Emans
en Martijn Kramps tussen 12 en 3 en Robert Hooiveld en Mike van den Bos

tussen 3 en 6 uur, die in vrolijk oranje uitdossing muziek brachten en interviews
hadden met Oranjeverenigingen van Abbenes en Nieuw-Vennep.
Sinds 28 april zijn er wat versoepelingen. Terrassen open, winkels meer
bezoekers, sommige vrijwilligers kunnen hun betaalde baan weer oppakken en
studenten mogen gelukkig weer een dag per week naar college. Fijn ook als
evenementen weer doorgang gaan vinden. Op zaterdag 8 mei staat als eerste
Mud Masters Haarlemmermeer gepland. Een team van Meer in de Middag neemt
actief deel en doet verslag dat later ook op social media bekeken kan worden.
Het gaat goed met de cijfers op social media. Streven was 1.000 volgers op
Instagram aan het einde van het jaar. Dat aantal is nu al bereikt! Ook op
Facebook zien we stijgende cijfers. Met activiteiten in de polder zijn we beter
zichtbaar en kunnen we meer volgers op onze website en social media kanalen
met ons verbinden.
Het Jaarverslag 2020 is gereed. Je hebt het in je MeerRadio mailbox ontvangen
of kunt het lezen op website www.meerradio.nl. Je leest daarin highlights van
afgelopen jaar, de financiële verantwoording 2020, meer over
samenwerkingsverbanden en waar we als stichting voor staan. Financieel hebben
we voor dit jaar een hele kleine marge. We zullen moeten kijken hoe we met
creatief denken en doen de noodzakelijke uitgaven zo laag mogelijk kunnen
houden en tegelijk bedenken hoe we meer inkomsten kunnen genereren uit
activiteiten. Elke suggestie is welkom!

Het bestuur en het MT zijn elk met één persoon uitgebreid. Elders lees je wie dit
zijn. Daarmee is besloten dat bestuur en MT elk eigen vergaderingen belegt, wel
met wederzijdse terugkoppeling. Het bestuur gaat aan de slag om op hoofdlijnen
verder richting te geven aan beleid voor de komende jaren, het MT houdt zich
bezig met dagelijkse zaken die nodig zijn om de omroep goed te laten
functioneren. Als je plannen hebt voor een korte meivakantie wens ik je
ontspannen dagen. Blijf daarbij letten op de geldende corona richtlijnen.
Groet, Annemiek Holkeboer namens Bestuur & MT

Met veel plezier heb ik afgelopen jaar eerst wekelijks en vanaf vorige week
tweewekelijks in een vraaggesprek op zondag op MeerRadio tussen 12:15 en
13:00 uur de situatie rondom Corona in onze Veiligheidsregio en onze gemeente
besproken. Ik ben de omroep dankbaar dat ik op deze manier onze eigen
inwoners over de gezondheidssituatie kan informeren.
Die gesprekken worden zéér goed door de
redactie voorbereid samen met Petra Faber van
Gemeente Haarlemmermeer, zeer professioneel
gepresenteerd door Roel van Luijk en Gert-Jan
van Büseck en begeleid door kundige technici.
Ik ben onder de indruk van de professionaliteit
en het enthousiasme van de vrijwilligers,
medewerkers en bestuursleden van onze
omroep. Volg dé omroep van
@Haarlemmermeer voor het laatste nieuws en
activiteiten in onze polder. Vandaag kreeg ik van hen felicitaties voor mijn
verjaardag! Dank, bijzonder gewaardeerd!
Overigens houd ik van alle muziek, van pop tot opera, van dj tot orkest, van Top
40 tot gouden oldies. Toen ik een tiener was had ik alle lp’s van John Denver.
Hij overleed vroeg door een vliegtuigcrash.
Afgelopen weken herontdekte ik zijn muziek en las ik hoe hij zich toentertijd al
inzette voor natuurbehoud. Hij was zijn tijd ver vooruit. Luister naar dit nummer
wat hij overigens live zingt; wat een stem. https://youtu.be/Q_llKly2V70
Mooi dat MeerRadio een nummer van hem draaide. Dank!
Burgemeester Marianne Schuurmans op Facebook 17 april 2021.

Net als op Eerste Paasdag presenteert Edvard Niessing op
Eerste Pinksterdag tussen 1 en 2 uur ’s middags “Oost West,
Duits Best”.
Met aandacht voor Duitse songfestivalinzendingen, Nederlandse
artiesten die Duits zingen, aandacht voor de Duitse hitparade
en een gouwe ouwe uit de jaren 50. Natuurlijk ook de
MeerRadio Classic die voor één keer Duitstalig is.

Begin april hebben wij als vierde bestuurslid mevrouw Myrugia Cijntje-Daal
mogen verwelkomen. Zij vervult de rol van secretaris. Overige drie
bestuursleden zijn John Nederstigt, Frits Cambier van Nooten en Annemiek
Holkeboer. Het MT is met de komst van Maurice Gerrits van twee naar drie
personen gegaan. De beide andere MT-leden zijn Ton van Draanen en Ricardo
Bos. Kijk eens op de website bij 'Wie is wie' en lees meer over je collegavrijwilligers.

"Ik ben Myrugia Cijntje-Daal, geboren in 1957 op
Curaçao. Na mijn middelbare school en een korte
tijd gewerkt te hebben bij het departement van
Onderwijs en Cultuur op Curaçao, verhuisde ik naar
Nederland om verder te studeren. Na de opleiding
arbeidsrecht en rechtspositie op de
Bestuuracademie, ging ik door naar de opleiding
Personeel en Arbeid aan de Algemene Hogeschool
Amsterdam. Vervolgens heb ik de doctoraalstudie
sociologie met specialisatie “arbeid, beleid en
organisatie” gedaan aan de Universiteit van
Amsterdam.
Na een carrière als Manager Human Resources heb ik in 2004 als
directeur/eigenaar het organisatieadviesbureau MAC HRM en Organisatieadvies
opgericht, waar de werkzaamheden met name gericht zijn op de ontwikkeling
van organisaties en een proactieve werk- en denkwijze in houding en gedrag van
mensen. Met deze werkwijze worden organisaties ondersteund in het verbeteren
van hun prestaties, behalen van gestelde doelstellingen en het kunnen groeien
en innoveren."

Om mijn vriendin in de VS te kunnen zien, ben ik naar
Washington DC afgereisd. Een uitgelezen mogelijkheid om
de situatie tussen de hoofdsteden van de VS en Nederland
te vergelijken.
't Is stil in Amsterdam, zoals Ramses Shaffy ooit al zong. Ik
liep op zaterdag tussen vier uur 's middags en negen uur 's
avonds door de stad. Een kanon kon je afschieten en nog
had je niemand geraakt. Laat staan na tienen, de avondklok
slaat de stad dood als een vergeten biertje in de bar. Van
oudsher is Amsterdam een stad van terrassen, grachten en
lichtjes 's avonds laat op het plein. Maar de stoelen staan al
lang opgestapeld, de grachten zijn opvallend leeg en de
lichtjes zijn al een tijdje gedoofd. De winkels zijn leeg,
behalve tussen acht en tien. Dan moet iedereen zijn
boodschap doen en zijn de rijen nauwelijks te overzien. Mondkapje wel of niet,
zelfs de geleerden zijn er nog niet uit. Niet verplichten, zegt de ministerpresident, dus lopen we rond met blote snuit.

Hoe anders is het aan de andere kant van de oceaan? Washington staat niet
bekend om zijn terrassen, pleinen zijn er om verkeer zo goed als mogelijk door
te voeren; de lichtjes springen voornamelijk van rood naar groen en terug. Maar
tijdens de corona-periode is daar juist verandering in gekomen. Zo kan er buiten
gegeten en gedronken worden. Uiteraard op afstand, maar de gezelligheid is
alleen maar gegroeid. Er is nog wel plek binnen, maar de maximale capaciteit is
teruggeschroefd tot 10-25% zodat afstand wordt gewaarborgd, met maximaal
zes personen tegelijk aan een tafel. Er is minder verkeer en meer behoefte aan
terrassen, dus hebben ze de meest rechter rijbaan in veel gevallen afgesloten om
ruimte te maken om stoelen en tafels buiten te zetten. De sfeer op straat hier is
ontspannen, geen avondklok of dicht café. Mensen zijn vrolijk en tevreden, maar
voorzichtig blijft het wel. Mensen houden netjes afstand en een mondkapje op
straat is verplicht.
Een reden dat het hier zo goed gaat, is zeker ook het vaccineren. Dat draait hier
op volle toeren. Er is geen leeftijdsrestrictie meer, iedereen kan er eentje
krijgen. Je meldt je aan, krijgt een oproep als je aan de beurt bent en haalt er
snel eentje op. Dat maakt de sfeer zo veel minder gespannen, zowel op straat
als in de bar.
Hé Amsterdam, ze zeggen dat je bent veranderd. Soms zie je pas hoe erg het is,
als je er even uit bent geweest. Ik kijk er met andere ogen naar, ik zie hier hoe
het ook kan. De twinkeling in de ogen van de mensen op straat, de gezelligheid
die we in Nederland hebben uitgevonden. En ik hoop dat als ik terug ben, ik kan
zeggen: Amsterdam, je bent weer net als toen.

6 mei: Annebelle de Ree, presentator Watskebeurt op donderdagavond van 7 tot
9 uur en eindredacteur van Meer In De Middag op zaterdagmiddag. 7 mei: Ruud
Wever, nieuwsredacteur. 8 mei: Aarnoud van der Deijl, PNO lid. 19 mei: Maurice
van Dam, presentator MeerCompleet op zondagmorgen van 10 tot 12 uur. 26
mei: Gert-Jan van Büseck, presentator MeerMagazine op zondagmiddag tussen
12 en 1 uur.

Op 24 mei 2021 gaat MeerRadio tussen 6 uur ’s morgens en twaalf uur ’s avonds
terug naar de jaren 90. In “Levendig Negentig” met Robert Hooiveld, Maurice
Gerrits, Kevin van Leeuwen, Olaf Kluivers, Marco Rossen, Matthijs Lunstroo,
Jeroen Griekspoor en Bram Schouten. Een dag vol goede muziek uit dit
decennium. Maar ook de trends en opvallende gebeurtenissen. Natuurlijk
ontbreekt het lokale- en het wereldnieuws uit die jaren niet. Dat wordt verzorgd
door Patricia Hooftman en Edvard Niessing. Tussen 6 en 7 ’s avonds is er een
geweldige mix van Maurice Gerrits waarin zo’n 80 nummers uit de jaren 90 zijn
verwerkt. Daarna ontvangen Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuize cabaretier
Peter van Ewijk en muzikant en medewerker van Poppodium Duycker Kay
Koopmans. De laatste is een groot fan van de jaren 90. Bram Schouten is er van
9 tot 10 uur met jazzmuziek uit de jaren 90 en Maurice Gerrits sluit de dag met
rockballads uit die jaren. De moeite waard dus om op Tweede Pinksterdag naar
MeerRadio te luisteren voor “Levendig Negentig”.

