De zon trekt zich steeds verder terug en de dagen worden weer korter. Lekker
om het dan binnen gezellig te maken met kaarsjes – dat drukt de
energierekening - en natuurlijk de radio afgestemd op MeerRadio. Wat hebben
we bij MeerRadio de afgelopen maand meegemaakt en wat brengt oktober ons.
Wie in de herfstvakantie een tripje gaat maken wensen we een leuke tijd. Blijf je
thuis, haal dan de warme trui en dikke sokken uit de kast als je de verwarming
een graadje lager hebt gezet.
Namens het bestuur, Annemiek Holkeboer, voorzitter MeerOmroep.

De eerste inloopavond is een feit. Woensdagavond 21 september kwam een
aantal vrijwilligers naar de studio om elkaar op informele wijze te treffen.
Gewoon een praatje en eens horen waar anderen mee bezig zijn bij een kop
koffie of wat frisdrank. Voel je vrij een volgende keer langs te komen!
De inloopavond is een initiatief dat voortvloeide uit de vrijwilligersbijeenkomst
eind juni. De inloopavonden vullen jullie zelf in. Dit is tegenstelling tot de
vrijwilligersbijeenkomsten die zo’n paar keer per jaar door het bestuur worden
georganiseerd en waar één agenda wordt gehanteerd.
De volgende inloopavond is op maandag 24/10, daarop volgen respectievelijk
woensdag 23/11 en maandag 19/12. Tijd is 19.30 – 21.00 uur.

Een team van Meer in de Middag was vanaf 9
september aanwezig bij het driedaags
evenement MeerLive waar een keur aan
artiesten optrad. Zaterdagavond stonden
Patricia Hooftman en Mike van den Bos zelfs in
de spotlight te rocken op het podium samen
met een van de optredende bands. Ook kregen
ze het voor elkaar om leuke interviews te
hebben met onder andere Xander de Buisonjé
en Danny de Munk die maandag 12 september
in De Ochtend van MeerRadio werden
uitgezonden. Danny de Munk reageerde op de
showreel op Instagram met een ‘like’. Dirk-Jan
Emans en Kevin van Leeuwen waren erbij op de eerste avond van MeerLive. Hun
interviews waren op zaterdag 10 september in Meer In De Middag te horen.

De eerste cursus Forever Young Radio voor 60+ers is afgerond. Initiatiefnemers
Moreen Pattihuru en Bram van Uchelen hebben mensen laten kennis maken met
de verschillende facetten van het radio maken. Zondag 18 september heeft
Anneke van der Helm de groep ontvangen in de studio en laten meekijken bij de
uitzending van MeerMagazine. Tot eind van het jaar staan nog twee cursussen
gepland.

Sinds 22 september is de vijfde aflevering van het Erfgoed Journaal
Haarlemmermeer op YouTube te zien. In deze aflevering: Haagse trammetjes in
Nieuw-Vennep, onverdroten kindergidsen, enthousiaste Fortendames, uiteraard
de Klaverman, de Redball Express en niet te vergeten het historische
polderschooltje, waar de plak en
de pechvogel hoogtij vierden.
De presentatie is in hadden van
Moreen Pattiruhu. Het Erfgoed
Journaal Haarlemmermeer is een
productie van Meerdoc in
samenwerking met MeerRadio en
nu te zien op YouTube:
https://youtu.be/i4Gf9VLs_90
Het Erfgoed journaal
Haarlemmermeer brengt iedere
twee maanden nieuws, tips en weetjes rond erfgoedlocaties in Haarlemmermeer
avontuurlijk in beeld.

5 oktober: Olaf Kluivers, presentator MeerRadio Middag. 6 oktober: Maurice
Gerrits, presentator 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 MeerMagzine en
muziekredacteur. 15 oktober: Sergio Arribas Quintana, ex-presentator De
Ochtend van MeerRadio.

Afgelopen maand is de nieuwe back-up-server in gebruik genomen.
De Omniplayer database en muziek wordt nu netjes geback-upt, samen met wat
andere servers zoals ook de M-schijf. Ook is er wat ruimte in de omgeving
gekomen waarmee de Uitzending Gemist wat langer bewaard kan worden. Via de
website is het mogelijk om uitzendingen tot 30 dagen terug te luisteren. Mocht je
wat nodig hebben uit de backup, bijvoorbeeld dat nummer wat je per ongeluk uit
je map op de M-schijf hebt verwijderd, neem dan even contact op met Ton van

Draanen. Hij zal het dan verder voor je
regelen.
LAST VAN STORINGEN?
De vrijwilligers van de techniekploeg
verzetten ongelofelijk veel werk. Je ziet dat
mogelijk niet, omdat ze veel doen achter de
schermen. Vanzelfsprekend vinden we het dat
de studio goed functioneert, dat we de
computers kunnen gebruiken, dat de kabels
in de serverruimte doen wat we verwachten
en dat jij thuis makkelijk kunt inloggen op je MeerRadio-account. Maar echt, dat
gaat niet vanzelf. Constateer je een storing in de apparatuur - in de studio of
thuis - ook dan kun je technische hulp inroepen. Verzoek is wél gedaan om een
storing alleen te melden op storing@meerradio.nl en NIET te gaan bellen of
iemand op zijn eigen emailadres te benaderen! Eén van de vrijwilligers van
techniek zal je zo snel mogelijk helpen.

Op 20 september zijn Peter en Marja Beense voor het eerst opa en oma
geworden. Om tien voor vier ’s middags is toen hun kleinzoon Rocky Pedro
Camiel Groosman geboren. Trotse ouders zijn
zijn dochter Melanie en schoonzoon Casper. Op
zijn facebookpagina schreef Peter: “Wat zijn we
trots en gelukkig! Onze dochter Melanie en
schoonzoon Casper hebben een prachtig
wondertje op de wereld gezet! Via deze weg
willen wij iedereen bedanken voor de vele
felicitaties, kaarten en telefoontjes die we
hebben mogen ontvangen”.
Peter Beense presenteerde op 6 september
2008 zijn eerste MeerHollands op MeerRadio.
Na 10 jaar stopte hij op 19 augustus 2018. De
volkszanger heeft het programma 10 jaar lang
op de streekomroep voor Haarlemmermeer
gepresenteerd. Hij deed de ene week en zijn
Hoofddorpse collega Michel Onclin presenteerde
de andere week. Maar na 500 afleveringen was
het genoeg voor Peter: Door zijn vele optredens door het land werd het steeds
moeilijker om tijd vrij te maken om naar de studio te komen om MeerHollands op
te nemen. Met pijn in zijn hart besloot hij toen te stoppen met het
vrijwilligerswerk bij MeerRadio.

Op 19 september was de laatste werkdag van de 28-jarige Jelle Akerboom bij AD
Video waarvoor hij 3½ jaar uiteenlopend reportages en studiopresentaties heeft
gedaan. Vanaf 1 oktober is hij verslaggever
bij Hart van Nederland van SBS. Jelle
Akerboom komt uit Nieuw-Vennep.
Zingen is zijn grote hobby. In 2007 was hij
zelfs finalist van het AVRO
Juniorsongfestival. Met zijn zelfgeschreven
liedje 'Ik Ben Verliefd' haalde Jelle toen de
live-shows. Na het Juniorsongfestival kreeg
Jelle de smaak pakken. Enkele jaren was hij
de zanger van een coverband, maar ging in
september 2014 als Yello solo verder. Zijn
eerste single “Blue” was ook regelmatig te horen geweest op MeerRadio. Door
deze kennismaking met “De Streekomroep van Haarlemmermeer” leek het Jelle
wel leuk om zijn vleugels uit te slaan als radiopresentator. Na een uitstekende
stemtest, was het snel bekeken en voor hij het wist presenteerde hij vanaf april
2015 op de woensdagochtend tussen 7 en 9 uur De Ochtend van MeerRadio.
Later verhuisde hij naar de donderdagochtend tussen 8 en 10 uur. Omdat Jelle
het te druk kreeg bij AD Video presenteerde hij op 8 maart 2021 zijn laatste
programma voor MeerRadio. Wij wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan
als verslaggever bij Hart van Nederland.

Kom je in de studio, werp dan een blik op de grote
poster die er hangt en waar een groot aantal
cursussen en trainingen gratis wordt aangeboden
door sectororgaan NLPO. Op allerlei gebied kun je
je kennis en kunde verder professionaliseren. Denk
daarbij aan journalistiek, regie, interviewtechniek
en veel meer. Pak die kans!

Het team van Meer in de Middag had weer een leuk plan.
Vandaag 1 oktober staan de hele middag en avond in het
teken van het ‘Oktoberfest’. Volgens voorbeeld van het
wereldbekende Oktoberfest op de ‘Wiese’ in München
voeren de Zuid-Duitse Lederhose en Dirndl de boventoon,
terwijl ‘dijenkletsers’ de basis zijn voor de muziekkeuze
en zal ook bier zeker niet ontbreken.
Je kunt nog even naar de studio gaan en dit feestje
meemaken.

