Tent, caravan of hotel zijn weer verruild voor de vaste woning. De
vakantiemodus is voor de meesten nu verleden tijd. MeerRadio is wel alle 52
weken per jaar in de lucht, al heeft een enkel programmaonderdeel ook even
zomerpauze gehad. Maar MeerMagazine, Zakenplatform, Raad waar die staat
met de taartvraag, live interviews en evenementen op locatie, ze beginnen
allemaal weer op volle toeren te draaien. Ook zijn er enkele nieuwe programma’s
vanaf deze maand te horen, maar daarover meer in deze nieuwsbrief.
Door grote zakelijke opdrachten heeft secretaris
Myrugia Cijntje-Daal haar taken moeten neerleggen.
Gelukkig is een nieuwe secretaris waarschijnlijk snel
een feit. Jos Jaspers heeft de keuze gemaakt om
vanaf het najaar niet meer vast aan de omroep
verbonden te blijven. Hij heeft vele jaren de
penningmeester ondersteund, de gasten voor het
programma Zakenplatform geregeld en facilitair de
zaken op orde gehouden. MT-lid Ricardo Bos heeft
zich om persoonlijke redenen teruggetrokken en MTlid Maurice Gerrits heeft besloten MeerRadio vaarwel
te zeggen en vanaf januari zich in te zetten voor het Internet/DAB+ station
Hetstamcafe.nl. Gewerkt wordt aan een modus om de coördinatie van de
dagelijkse operatie weer goed op peil te brengen. Een gesprek met de teamleden
techniek is al een eerste stap geweest.
Het bestuur heeft in augustus de aanvraag voor
subsidie 2023 ingediend bij de gemeente. Een
belangrijk document, want zonder subsidie krijgen we
de begroting niet gedekt. We hebben al meerdere
keren geschreven dat de financiële status van de
omroep krap is. Een domper was dan ook dat de airco
het op 14 augustus begaf door de hittegolf. In de
technische ruimte (tussen studio 1 en 3 in) werd een
temperatuur van 39 graden gemeten, terwijl het 20
graden moet zijn in de technische ruimte.
Oververhitte apparatuur zou alle techniek en daarmee
de hele omroep stil leggen. Daarom is de aanschaf
van een nieuwe airco inmiddels gedaan dankzij de
fantastische snelle medewerking van AircoTeam uit Nieuw-Vennep. Andere grote
uitgaven moeten om die reden worden opgeschort.
Twee grote onderwerpen die telkens terugkeren zijn de noodzaak om meer
inkomsten te genereren ten gunste van de begroting en een verdere dekking van
DAB+ met een derde mast. Zaken die de komende tijd de aandacht vragen.

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van afgelopen juni kwam de behoefte naar
voren om elkaar vaker in een informele setting te zien. Het bestuur heeft
besloten dat in te vullen met een inloopavond eens in de maand. Een paar
mensen hebben voorgesteld om die avond te laten wisselen tussen maandag- en
woensdagavond. Dus gaat dat ook gebeuren!
Er wordt op woensdag 21/09 afgetrapt. De tweede
datum wordt maandag 24/10, daarop volgen
respectievelijk woensdag 23/11 en maandag 19/12.
Tijd is 19.30 – 21.00 uur
Vrije inloop betekent dat er geen agenda is en dat vooraf
niet bekend is wie aanwezig zullen zijn. Blijkt er behoefte
te ontstaan aan meer structuur, kan daar invulling aan
worden gegeven.
Een andere wens was om de Denktank weer terug te
brengen. Op basis van interesse en kennis vormt zich een groep die zich buigt
over een onderwerp van plan tot uitvoering. Na een bereikt resultaat kan de
groep zich weer ontbinden. Theoretisch kunnen meerdere Denktanks tegelijk
actief zijn.
Laten we kijken hoe de inloopavonden en de Denktank(s) zich ontwikkelen. Als
we allemaal bijdragen, kunnen we met elkaar veel bereiken en MeerRadio goed
op de kaart houden!
Groet namens het bestuur, Annemiek Holkeboer

Vanaf donderdag 1 september zijn er enkele wijzigingen in de programmering
van MeerRadio. Met het vertrek van Naomi Sylvester naar Omroep Zwart moeten
de uren van 19 tot 21 uur op donderdagavond een nieuwe invulling krijgen.
Besloten is om meteen de hele donderdagavond te
veranderen. Vanaf 1 september is DONDERDAG
SOULAVOND. Die begint om 18 uur met Soul At Six
met Maurice Gerrits. Daarna een uur de Funk Factory
met Triple-M en van 20 tot 22 uur is SoulKitchen met
Dennis Stappers en Jeroen van Schie terug op
MeerRadio.
Na ruim drie jaar en 130 afleveringen kwam er
dinsdagavond 17 december 2019 een eind aan dit
programma met een wekelijkse dosis R&B, 80s funk,
smooth-jazz en Lounge. In de nieuwe opzet van
SoulKitchen wordt er meer de nadruk gelegd op soul,
R&B, funk en nieuwe muziek in dit genre. De DONDERDAGAVOND SOULAVOND
zal worden afgesloten met Nice & Slow. Niet zoals op zondag-, maandag-,
dinsdag-, en woensdagavond met uitsluitend de mooiste love-ballads, maar met
easy soul en funk. Nice & Slow zal op donderdagavond niet meer door Ton van
Draanen, maar door Rob Benoni worden gepresenteerd. Ton van Draanen heeft
de presentatie van De Ochtend op MeerRadio op dinsdag- en donderdagochtend
van Charlotte van den Broek overgenomen, omdat zij een 40-urige baan heeft
vanaf 1 september bij ITV Studios als trainee.

Ook op woensdagavond zijn er vanaf 5 oktober veranderingen. Robert Hooiveld
en Mike van den Bos verhuizen van de zaterdag- naar de woensdagavond tussen
19.00 en 21.00 uur met Effe Tussendoor. Op 7 september is voor het eerst op
MeerRadio een programma voor de interculturele samenleving door Vijay
Sampatsing met als titel Onbekend maakt Onbemind. Dit programma wordt
tussen 21.00 en 22.00 uur uitgezonden. Vijay stelt zichzelf hieronder voor in de
rubriek Effe Voorstellen.

Het is op zaterdag 3 september feest tussen 18.00 –
22.00 uur op MeerRadio, want Fedor Veltman viert
dan zijn tienjarig jubileum bij MeerRadio. Hij begon
in de zomer van 2012 als invaller voor diverse
programma’s en werd vanaf september van dat jaar
de vaste presentator van Meer In Het Weekend op
zaterdagavond. Fedor viert zijn jubileum komende
zaterdag, met dank aan Robert Hooiveld, Mike van
den Bos, Jaap Koopmans en Max Verbrugge die een
avondje vrij zijn. Fedor zal vier uur lang een Classic
Top 44 presenteren. Dat wordt dus genieten van het
jubileum van Fedor Veltman bij MeerRadio.

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

Hey... hallo daar, laat ik mij even netjes voorstellen.
Ik ben Vijay Sampatsing, afkomstig uit Suriname en
was sinds mijn dertiende in Leiden en heb daar
medicijnen gestudeerd. Daarna trok ik naar Den
Haag en sinds 2016 woon ik in Hoofddorp op het
Wooncomplex De Eijk. Hiervoor ben ik werkzaam
geweest als trainer/adviseur voor een adviesbureau
in het midden van het land en daarna als coach voor
Stivoro in Den Haag, destijds het expertisecentrum
voor stoppen met roken. Al sinds mijn jeugd heeft
het medium radio iets magisch, mijn oma maakte
toen al radio voor hindoestaanse vrouwen in
Suriname en ik mocht toen als klein jongetje mee naar het Station Radhika in
Paramaribo. Ik hoop samen met alle nieuwe collega’s, in mijn zoektocht naar het
onbekende iets van die magie opnieuw tot stand te brengen! Tot horens bij het
programma Onbekend maakt Onbemind, te beluisteren vanaf 7 september op
MeerRadio op de woensdagavond om negen uur. Ik hoop dat je luistert.

