De vakantieperiode is voorbij. Nogmaals dank aan diegenen die collegavrijwilligers hebben vervangen, zodat we in juli
en augustus 24/7 in de lucht konden blijven.
Aan het einde van de zomerprogrammering
keken we reikhalzend uit naar de maand
september. Die zou immers bol staan van de
activiteiten. De kans bij uitstek voor MeerRadio
om op locatie zichtbaar te zijn! Maar helaas
blijven veel overheidsmaatregelen van kracht
waardoor onder andere MeerLive,
Kortebaandraverij en Mysteryland zijn
gesneuveld. Toch zie je dan de veerkracht van
MeerRadio. Want een team van presentatoren
heeft de krachten gebundeld en op 27 en 28
augustus een eigen versie van Mysteryland
gepresenteerd met medewerking van ID&T. Je kon de promo horen
“Mysteryland gaat niet door…….. maar wel bij MeerRadio”. Bijzonder was in
augustus ook het interview dat Dirk-Jan Emans in “Duyck In Het Weekend” op
vrijdag 13 augustus voerde met Nederlands bekendste saxofoniste Candy Dulfer,
voordat zij haar show gaf in
Poppodium Duycker. Samen met Jaap
Koopmans was hij ook bij het optreden
aanwezig die avond.
Schreven we in augustus nog dat we
dringend behoefte hadden aan
redacteuren voor de nieuwsitems, met
de komst van Charlotte van den Broek
en Isa Huizing is het team op sterkte.
Daarnaast presenteert Charlotte op
dinsdag- en donderdagochtend “De
Ochtend van MeerRadio” en heeft Isa
het team van nieuwslezers versterkt. Redacteur John Spreen, die helaas door
ziekte enige tijd uit de roulatie is, wordt tijdelijk vervangen door andere vaste
redacteuren. Zelfs Henk van der Eem was weer even terug om twee woensdagen
bij te springen. Beterschap aan John en dank aan Henk! Daarnaast helpt Marco
Rossen nieuwslezeres Saskia van Kampen om zich te bekwamen in het schrijven
van nieuwsberichten.
Wil jij ook je kwaliteiten verder aanscherpen, kijk dan eens op de website van de
NLPO. Regelmatig biedt dit sectororgaan gratis trainingen op verschillende
vlakken. Ook is het goed om eens naar elkaars shows te luisteren en elkaar
opbouwende adviezen te geven. Van leren worden we allemaal wijzer.

Wat er in de gemeente te doen is kun je horen in ‘MeerActiviteiten’ op
zaterdagochtend. Als er aanleiding is, zal het team van ‘Meer in de Middag’ daar
op zaterdagmiddag live aanwezig zijn. Met onze luisteraars in gedachten gaan we
het nieuwe seizoen in. Groet namens het bestuur, Annemiek Holkeboer

Met ingang van deze maand heeft de programmering van MeerRadio enkele
wijzigingen ondergaan. Zo wordt “Starten met Nederstigt & Houtkamp” van John
Nederstigt en Jason Houtkamp niet meer op zondagavond uitgezonden, maar zal
in de toekomst als podcast te beluisteren zijn. In de plaats van dit programma is
Jeroen Griekspoor van de zondagmiddag naar de zondagavond gegaan met
“Splinternieuw”. Ook is het programma een uur langer geworden.
Het wordt tussen 20.00 en 22.00 uur uitgezonden.
Op zondagmiddag is “ZoZondag” van Ruud Kroes een
uur langer geworden. Sinds afgelopen zondag is hij
tussen 16.00 en 18.00 uur te horen. Jeroen van
Schie stopt met de presentatie van “Soul At Six”.
Martin van Golen zal vanaf deze week het
programma op maandag en woensdag tussen 18.00
en 19.00 uur van hem overnemen. Maurice Gerrits
doet op dinsdag en donderdag “Soul At Six”. Jeroen
van Schie presenteert nu “The Lounge Club” op
woensdag- en donderdagavond tussen 21.00 en
22.00 uur. Een heugelijk feit is dat na een stop van
ruim 1½ jaar door de coronacrisis “ZakenPlaform” terug is op zondagmiddag
tussen 13.00 en 14.00 uur. Het programma wordt bij toerbeurt gepresenteerd
door Margo Spek en Wim Brik. In “ZakenPlatform” wordt ruim plaats gemaakt
voor ondernemers in Haarlemmermeer. De complete programmering is te vinden
op de website, op het tv-kanaal van MeerRadio en op de laatste pagina van deze
nieuwsbrief.

Vijf jaar geleden heb ik jullie mogen verhalen over mijn avonturen in Rio bij de
Olympische Spelen. Nu mag ik dat doen over “Tokyo 2020”. Dat laatste is al
vreemd omdat we in 2021 zitten, maar ala. Ik zeg het eerlijk, ik zag er tegenop.
Bijna huisarrest op je hotelkamer en lege stadions. Beide klopten als een bus en
toch waren het fantastische spelen.
Laat ik een paar zaken chronologisch op een rijtje zetten. Na 11½ uur vliegen
eindelijk in Tokio heb ik er 3½ uur over gedaan om door alle controles, met
name Covid 19 natuurlijk, te komen. Buiten werd ik opgehaald om naar mijn
hotel gebracht te worden. Ik wist dat ik per dag een kwartier naar buiten mocht
en de eerste dagen zelfs helemaal niet. Ook dat klopte, bij de uitgang van het
hotel zat een agent die alle info opschreef van je accreditatie en dan moest je

zorgen dat je snel weer terug was. Er was een
Seven/11 op de hoek van de straat en daar
deed ik wat boodschapjes en dan snel weer
terug. In de ochtend van de atletiekwedstrijden,
de reden van mijn verblijf aldaar, werd ik
opgehaald en afgezet bij de ingang van het
stadion. Eerst mijn dagelijkse Covid test en dan
naar binnen. Dit was 13 dagen in totaal het
geval en toen weer naar huis. Aldus mijn reis in
een notendop.
En toch was het onvergetelijk. Bij de atletiek
haalde Nederland de ene na de andere mooie
medaille en ik mocht daar in Radio Olympia
kond van doen. Ik ben een succesreporter want
nooit eerder kreeg ik zoveel response op mijn verslagen. Vele duizenden reacties
en bij terugkeer zelfs een uitnodiging van OP1. Dus al met al bijzonder geslaagde
spelen voor mij ondanks het feit dat ik nog nooit eerder zulke beperkte
bewegingsvrijheid heb gehad.
Groeten Andy Houtkamp.

6 september: Erik Klein-Nagelvoort (lid en vicevoorzitter PNO).
19 september: Charlotte van den Broek
(presentator “De Ochtend van MeerRadio” op dinsdag- en donderdagochtend).

Jasper Leegwater, die in 2013 als 13-jarige bij MeerRadio kwam als presentator
van “Jasper FM” op zaterdagavond, gaat nu 8 jaar later aan zijn allergrootste
avontuur beginnen. In oktober gaat hij naar Curaçao verhuizen om daar zijn
radiodroom te achtervolgen. Met ingang van 18 oktober gaat hij op “Paradise FM
Curaçao” van maandag t/m vrijdag een middagshow presenteren tussen 16.00
en 19.00 uur. Een programma met en over het laatste nieuws, met interviews
met de hoofdrolspelers en zoekt hij samen met de luisteraars op het eiland naar
de allermooiste pop-classics.

“ZakenPlatform” is een programma dat iedere zondag tussen 13.00 en 14.00 uur
wordt uitgezonden voor en door ondernemers in Haarlemmermeer.
Met afwisselende gasten, discussies en muziek wordt een uur lang het
ondernemerschap in Haarlemmermeer onder de loep genomen.
Niet alleen de werkzaamheden, maar ook de mens achter de ondernemer komt
aan bod. Naast de gesprekken met ondernemers wordt natuurlijk ook stilgestaan
bij innovaties, events, meetings, en vele andere belangrijke zaken voor
ondernemers en andere geïnteresseerden. ZakenPlatform” wordt bij toerbeurt
gepresenteerd door Wim Brik en Margo Spek. Wilt u ook een keer te gast zijn in
“ZakenPlatform”? Mail dan naar: zakenplatform@meerradio.nl

