De zomerkleding kun je nu echt opbergen, gisteren is de wintertijd ingegaan.
Maar zomer, winter, herfst of lente, MeerRadio hoor en zie je elk seizoen.
Dag en nacht, zeven dagen per week.
Dat is een mooi moment om nog even stil te
staan bij ons 15-jarig bestaan. Op maandag
7 oktober was de programmering i.v.m. het
jubileum aangepast en hebben we vele
felicitaties mogen ontvangen van vrienden, oudcollega’s en relaties. Het college van
Burgemeester en Wethouders verraste ons met
een taart als dank voor het enthousiasme van
alle vrijwilligers door de jaren heen.
Inmiddels hebben we de blik alweer vol gericht
op de korte- en lange termijn. Een van de
dingen die we gaan oppakken is de maandelijkse Nieuwsbrief. Deze editie is nog
onveranderd, maar vanaf december willen we de editie splitsen. Daarmee
kunnen we voor de interne vrijwilligers meer in detail ingaan op relevante
onderwerpen. De externe
relaties nemen we in een
eigen versie mee op
hoofdlijnen en bijzonderheden.
Evenementen waar we actief
bij aanwezig zijn, vormen
daarin een belangrijk
onderdeel.
Recent waren we met twee
reportageteams aanwezig bij
het internationale spektakel
Strong Viking in Spaarnwoude.
In live radio-interviews en met
camerabeelden voor social
media volgden we
sportievelingen op tientallen
uitdagende obstakels. Daar liepen we drie jongens uit Ruinerwold (foto) tegen
het lijf. Gisteravond nog hebben we tussen 19.00 en 23.00 uur bij een jubileum
van Stichting Leergeld de uitzending verzorgd vanuit Schouwburg de Meerse.
Tijdens het hotelweekend Haarlemmermeer (5-7 november) kan iedereen komen
kijken als we vrijdag- en zaterdagavond live de uitzending verzorgen vanuit het
Novotel Amsterdam Schiphol Airport. Naast het draaien van lekkere muziek
vertellen we wat er in een hotel achter de schermen gebeurt en kunnen
bezoekers verzoeknummers aanvragen.

En dan zijn er vanaf 15 november de
MeerJazz Festival weken. Ook daar vind
je de reporters en het presentatieteam
van MeerRadio in live uitzendingen.
Dank aan Jaap Koopmans die alle
voorbereidingen voor deze events heeft
gedaan, aan het technisch team voor de
ondersteuning in apparatuur en aan de
presentatoren die enthousiast bereid zijn
de studio te verruilen voor een
uitzending op locatie.
We gaan de maand november in met enige onzekerheid over de ontwikkelingen
rond corona. Krijgen we weer strengere maatregelen of redden we het met ons
huidige gedrag? Een ding is zeker: laten we voorzichtig zijn en rekening houden
met elkaar. Groet namens het bestuur, Annemiek Holkeboer

2 november: Annemiek Holkeboer, voorzitter MeerOmroep.
4 november: Floris Cnossen, ICT en Justyna Kumor, interieur
verzorgster. 8 november: Robert Hooiveld, presentator “Effe
Tussendoor” (foto). 12 november: John Nederstigt, bestuurslid
MeerOmroep”. 17 november: Margo Spek, presentatrice
“ZakenPlatform”. 21 november: Kevin van Leeuwen,
presentator “To The Weekend” en “MeerCompleet”.
25 november: Patricia Hooftman, locatiereporter “Meer In De Middag”.
30 november: Jason Evenden, presentator “Club Truxx”.

Sinds deze week heeft MeerRadio ook een officieel, openbaar Spotify profiel.
Dit geeft ons de mogelijkheid om een beetje extra service
aan trouwe luisteraars te bieden, zodat ze ons altijd en
overal mee naartoe kunnen nemen.
Ook als ze ver buiten Haarlemmermeer moeten zijn. De
komende periode zullen er verschillende lijsten worden
aangemaakt en gepubliceerd. Denk bijvoorbeeld aan een
playlist met een overzicht van verschillende Supertracks
uit het verleden! Misschien dat we je zelfs bij de open
haard kunnen vergezellen met een playlist als: “De
MeerRadio Winter”.
Heeft jouw programma bijvoorbeeld al tijden een muzikaal
item? En lijkt het je leuk als deze ook vertaald wordt naar een playlist? Of heb je
overige input voor het Spotify profiel? Dan kan dit doorgemaild worden naar
spotify@meerradio.nl, dan gaat onze muziekredacteur Nick van Duin er zo snel
mogelijk mee aan de slag. Nieuwsgierig geworden?
Het Spotify profiel vind je hier terug (al is hij op dit moment nog vrij leeg).

