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De eerste maand als jullie voorzitter zit erop. Nou liep ik al
wat langer mee, maar in deze nieuwe rol jullie ontmoeten en
horen wat jullie bezighoudt leert mij veel. Als je me ziet, kun
je me altijd aanspreken of stuur me een mailtje als je iets
kwijt wilt of iets wilt weten. Dat is gelijk een goede stimulans
voor iedereen om de MeerRadio mailbox goed te gebruiken
Ik schreef het al eerder: hoe meer wij van elkaar horen, hoe
meer wij van elkaar leren en zichtbaar krijgen waar we
verbeteringen kunnen aanbrengen. Een paar trajecten zijn al
in gang gezet. John Nederstigt heeft een schema opgezet om
met een aantal van ons de stagiairs langer op een dag te
kunnen begeleiden. Ricardo Bos krijgt ondersteuning bij de opzet van de OmniPlayer
workshops die binnenkort gaan beginnen. Mooie initiatieven zijn de sportflitsen op
zaterdag tijdens “Meer in de Middag” en het half uur met de burgemeester in
“MeerMagazine”. Er zijn wat wijzigingen in presentatoren van diverse programma's, maar
het is gelukt om het huidige uitzendschema te handhaven.
De jarigen van deze maand alvast gefeliciteerd. Iedereen veel plezier bij het lezen van
deze Nieuwsbrief, met het maken van programma’s en bij het luisteren naar MeerRadio.
Annemiek Holkeboer, voorzitter MeerOmroep

2 november: Annemiek Holkeboer, voorzitter MeerOmroep.
4 november: Floris Cnossen, technicus. 8 november: Robert Hooiveld,
presentator “Effe Tussendoor” (foto). 9 november: Henk van der
Eem, politiek redacteur “MeerMagazine”. 12 november: John
Nederstigt, bestuurslid MeerOmroep/presentator “Starten met
Nederstigt & Houtkamp”. 17 november: Margo Spek, presentatrice en
Bram van Uchelen, adviseur MeerOmroep. 21 november: Kevin van
Leeuwen, presentator “To The Weekend” . 22 november: Hein
Jaarsma, ex-voorzitter MeerOmroep. 25 november: Patricia Hooftman, locatiereporter
“Meer In De Middag”. 30 november: Jason Evenden, presentator “Meer In Het Weekend”.

Kort na de zomervakantie zijn er weer een aantal stagiairs bij een van de leukste lokale
radiostations van Nederland begonnen. Deze keer zijn het Kelly Vermeer en Loekie van
Ede (middelste foto) van het Media College uit Amsterdam en Joël Visscher van het MBO
College in Hilversum die een beetje van het vak leren in Haarlemmermeer.

Hoewel het rare tijden zijn, veel mensen thuis werken en daarmee ook veel stages niet
door kunnen gaan, zijn ze alle drie dagelijks in de studio aan de slag. Onder de
bezielende begeleiding van Ton van Draanen en support van heel veel anderen zoals
Ricardo Bos, Jaap Koopmans, Maurice Gerrits maar ook Dirk-Jan Emans, voorzitter
Annemiek Holkeboer en bestuurslid John Nederstigt wordt er dagelijks een pittig, nuttig
maar bovenal leerzaam programma afgewerkt.

Iedere dag worden de lokale nieuwsberichten voorbereid en gemaakt om later die dag op
de website van MeerRadio te worden gezet en “ingelezen” te worden door onze vaste
nieuwslezers. Iedere ochtend, soms voor dag en dauw, begint de dag voor de stagiairs al
thuis of in de bus of trein. Via de groepsapp worden er al selecties gemaakt waarvan 9
berichten later de ether worden ingeslingerd. Na wat bijschaven is die eerste klus
geklaard en kan er worden gewerkt aan wat andere projecten.
Stagiairs zijn in opleiding en beschikken daarom over de meest actuele specialistische
vakkennis en hebben een frisse kijk op de zaken. Dit zetten wij in op een paar projecten.
Zo maken zij een plan dat MeerRadio moet helpen om een eigen, lokale podcast te
maken en aan te bieden. Hun aanpak is simpel en professioneel: ze maken een minibusinessplan dat moet aantonen wat er nodig is en dus of het haalbaar is. Maar ook
eigen ideeën worden ontwikkeld en gaan als het goed genoeg is een plaatsje vinden “bij”
MeerRadio. Zo wordt er hard gewerkt aan een nieuw item speciaal bedoeld voor de
“social mediakanalen” van MeerRadio: “Meer on the Block”, met camera en vragen op
pad om de “Haarlemmermeerder” zijn of haar mening over allerlei lokale actuele zaken te
vragen. En zo zullen er nog meer nieuwe ideeën met behulp van onze stage-toppers het
daglicht gaan zien. Onze stagiairs zijn jong en enthousiast. Ze willen heel graag laten
zien wat ze waard zijn en wie weet zit de “volgende Marieke Elsinga” er wel tussen.
Daarom biedt MeerRadio stageplekken; wij helpen de talenten om zich te ontwikkelen en
zelf profiteren we van hun inzet en frisse blik.

Ik begrijp dat de volgende mededeling wellicht bij sommigen van jullie als een schok zal
aankomen, maar na ruim 11 jaar mij met ziel en zaligheid te hebben ingezet bij
MeerRadio kondig ik bij deze mijn vertrek per 1 januari a.s. aan.
Ik heb hiervoor verschillende redenen, de belangrijkste is dat ik het plezier in het
radiomaken en het mede runnen van de omroep op allerlei gebieden volledig kwijt ben.
Al geruime tijd ga ik met tegenzin naar de studio om mijn programma’s te doen. En als
je vrijwilligerswerk doet dat je tegenstaat, moet je ermee stoppen zo is mijn standpunt.
Een tweede belangrijke reden is dat de werkzaamheden u.h.v. mijn functie bij mijn
werkgever ING na een reorganisatie sinds juli belangrijk zijn uitgebreid. Hierdoor kan ik
veel minder aandacht geven aan de organisatorische zaken bij MeerRadio die mede
voortvloeien uit het MT-lid zijn. Na een lange werkdag kan ik mij er niet meer toe zetten
om deze taken goed en zorgvuldig te vervullen.

Een derde reden is dat mijn vrouw en ik overwegen om
wat langere tijd en ook meer dan nu het geval is in ons
tweede huis in Frankrijk te gaan verblijven. Dit heeft ook
te maken met de huidige Corona-crisis, ons huis ligt in
een landelijk gebied waar het risico op een eventuele
besmetting vele malen kleiner is dan in Nederland. Op
afstand kun je uiteraard veel doen, maar lang niet alles
en niet op de zorgvuldige manier die mij voor ogen
staat.
De periode tot 1 januari zal in het teken staan van het
overdragen van mijn diverse taken. Ik zal hiervoor met
verschillende van jullie contact opnemen. Daarnaast blijf
ik gewoon tot die datum mijn werkzaamheden bij
MeerRadio uitvoeren zoals altijd, bijv. de programmatische- en muziektechnische zaken
voor de komende Kerstperiode.
Eind december zal ik d.m.v. een mail afscheid van jullie nemen, maar ik wil jullie nu
alvast heel hartelijk dank zeggen voor de prettige samenwerking in de afgelopen 11 jaar.
Het was geweldig om samen met jullie de omroep te runnen, evenementen in elkaar te
zetten of programma’s te doen. Vriendelijke groet, Paul Bruines
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Nieuws=Nieuws. Toch?! is onze mediaworkshop voor klas 1 t/m 4 van middelbare
scholen (VO). Wegens de coronacrisis dit jaar helaas niet live in de studio van MeerRadio,
maar… wél met leuke, gratis online modules. En er is een nieuwe!
Vanwege de presidentsverkiezingen nemen Bram van Uchelen en Moreen Pattiruhu de
doelgroep (kids 12 t/m 16) deze
keer mee naar Washington DC.
Hoe zit het met nepnieuws in de
verkiezingscampagne? Kloppen de
peilingen wel? Wat is de macht
van de media?
Wie betaalt eigenlijk dat hele
campagnecircus – en waarom? Op
deze en andere vragen krijgen de
leerlingen een helder antwoord.
Scholen kunnen deze
workshopmodule gebruiken als
opstapje voor een thema-les over
de Amerikaanse verkiezingen, met nieuws en nepnieuws als invalshoek.
Kritisch nieuws volgen, meerdere bronnen checken en zélf nadenken over wat je ziet en
hoort. Het komt allemaal aan bod in “Nieuws=Nieuws. Toch!? Goes America”.
Klik hier voor de module
Doe mee aan de wedstrijd en win een interview op MeerRadio!

