Onze luisteraars en onze volgers op social media, daar maken we onze
programma’s voor. We informeren hen over lokale gebeurtenissen en schotelen
lekkere muziek voor. Een gevarieerde programmering vanuit een gelikte studio.
Daar mogen we best trots op zijn met
elkaar. En, we doen dat deze maand
al 15 jaar!
Op 7 oktober 2006 kondigde Ton van
Draanen de allereerste plaat “Radio
GaGa” van Queen aan die daarna de
ether in werd gezonden.
Donderdag 7 oktober 2021 staan we
stil bij dit derde lustrum van
MeerRadio met een speciale aflevering
van “De MeerRadio Middag” met
dezelfde Ton van Draanen. We laten
het jubileum persoonlijk weten aan onze externe relaties, zoals
gemeentefunctionarissen, adverteerders en sponsoren. Een aparte editie van de
Nieuwsbrief op die dag gaat lezers meenemen door de historie en voert naar het
heden van de omroep. De vele vrijwilligers en oudgedienden vergeten we niet.
Maar we vragen nog even jouw geduld, want de maand december leek ons daar
een geschikt moment voor. Het hoe en wat hoor je over enige tijd.
We zijn niet meer alleen te horen via de radio, maar ook via social media zijn we
steeds beter te vinden. Dat blijkt uit de cijfers die een stabiele stijging laten zien.
De moderne lay-out die we geleidelijk doorvoeren in onze uitingen draagt daar
zonder twijfel aan bij. Ook op andere vlakken zijn we bezig met modernisering.
En op die manier zijn we alweer bezig om nieuwe historie te schrijven op weg
naar de toekomst van MeerRadio. Groet namens het bestuur, Annemiek

Ruim een half jaar is OmniPlayer nu het systeem
waar de programmering op draait. De meeste
vrijwilligers voor wie het paneel en de knoppen
relevant zijn, hebben het systeem goed onder de
knie. Mocht je toch af en toe wat onzeker zijn,
kijk dan nog eens naar de instructiefilmpjes die je
op Sharepoint kunt vinden. Met je MeerRadio
account heb je makkelijk toegang tot het hele
pakket dat Microsoft Office 365 biedt. Filmpjes en
handleidingen vinden via Sharepoint (inclusief

aanpassen handtekening), documenten delen via OneDrive en mailberichten
beheren via Outlook. Alles om makkelijker met elkaar te kunnen samenwerken.

Voormalig wethouder en locoburgemeester Mieke Booij
heeft zich gevoegd bij het team “Meer in de Middag”. Met
regelmaat gaat zij als reporter op zaterdagmiddag de
regio in om live verslag te doen van bijzondere
gebeurtenissen en leuke activiteiten. Als wethouder was
Mieke al vaak in interviews op de radio te horen in
“MeerMagazine”. Nu staat zij aan de andere kant van de
microfoon en zal in gesprekken met inwoners
achtergronden belichten van wat in Haarlemmermeer actueel is. Welkom Mieke.

5 oktober: Olaf Kluivers, presentator “MeerRadio Middag”. 6 oktober: Maurice
Gerrits, presentator “De Ochtend van MeerRadio”, “Soul At Six”, “Nice & Slow”
en “The Groove Connection”. 9 oktober: Henk van der Eem, ex-politiek-redacteur
en presentator MeerMagazine. 12 oktober: Nick van Duin, presentator
“Onderweg”. 15 oktober: Sergio Arribas Quintana, presentator “De Ochtend van
MeerRadio”. 18 oktober: Ray Vermey, muziekredacteur “Er is Meer…..”

Vanaf heden is er een nieuwe programmaschijf beschikbaar. Dit is om wat orde
te scheppen in de chaos op de bestaande schijf, en om wat ruimte vrij te maken
op de servers van MeerRadio. De 'oude' schijf is bekend onder de noemer "Pschijf". Deze schijf zal tot 4 oktober a.s. beschikbaar zijn.
De nieuwe schijf is beschikbaar op alle MeerRadio computers bij de letter "M",
met de naam: MeerRadio Programma Schijf. Zorg dus dat je voor 4 oktober a.s.
alle bestanden die je wilt bewaren van de P-schijf overzet!
Er zijn wat aanpassingen gedaan op de nieuwe schijf t.o.v. de oude schijf:
•
Je kan niet zelf de naam van de programmamap aanpassen
•
Je kan geen nieuwe map aanmaken
•
De map kan maximaal 2GB aan bestanden bevatten
•
Je kan alleen bestanden plaatsen in je eigen programmamap
Daarnaast graag aandacht voor het volgende:
•
Bestanden die je nog gebruikt verplaatsen naar de M-schijf
•
Bestanden die het archief in kunnen laten staan op de P-schijf
•
Bestanden die weg mogen, graag verwijderen.
Wil je een aanpassing laten doen omdat er bijvoorbeeld iemand stopt of bijkomt
bij jouw programma, mail dan naar storing@meerradio.nl.
Namens de technische ploeg, Ricardo Bos

