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Robert Hooiveld is een oude bekende, hij heeft effe tussendoor tussen 2006 en 2012
programma’s gemaakt bij MeerRadio. Hij maakt samen met Mike van den Bos vanaf
zaterdag 29 augustus tussen 6 en 8 uur ’s avonds het programma “Effe Tussendoor”
presenteren. Tenminste Robert hoor je élke week, Mike schuift aan als side-kick als het
kan. Robert is 36 jaar en Mike 37 jaar oud. Zij leerden elkaar een aantal jaar geleden
kennen bij AB-Radio (de lokale omroep Bloemendaal). Na een paar jaar radiostilte, begon
het weer te kriebelen met als gevolg “Effe Tussendoor” op zaterdagavond. Robert en
Mike brengen je “Effe Tussendoor” gezelligheid, nemen
opvallend of grappig positief nieuws door en brengt
RRRRemixer Roel Regelink een verrassing van 2 platen in 1,
in de “Effe Tussendoor Mashup”. Afsluitend met de “Effe
Tussendoor Minimix”, gemixt door een bekende (Feest) DJ.
Wil je ook jouw mix van maximaal 10 minuten laten horen in
de “Effe Tussendoor Minimix”, stuur een mail naar
roberthooiveld@meerradio.nl met als onderwerp: “Effe
Tussendoor Minimix”.
Robert heeft zijn roots in de Haarlemmermeer polder liggen:
tot zijn 26ste heeft hij in Zwanenburg gewoond. Nu woont
hij in Zandvoort. Robert begon zijn radiocarrière in 2006 bij
MeerRadio. Hij heeft onder andere als technicus meegewerkt aan “Meer Informatief” en
“MeerCompleet”, en presenteerde enige tijd “Meer in het Weekend”. Van 2012 tot 2015
zat hij op Jouw FM op zondagmiddag tussen 4 en 6 uur te
presenteren.
Mike van den Bos komt uit IJmuiden. Hij begon op de
middelbare school, toen hij nog in de brugklas zat, met stage
lopen bij Velsen 6 (de toenmalige lokale omroep van
gemeente Velsen). Teksten mocht hij invoeren voor de toen
nog bestaande teletekst/kabelkrant. De school vond dat niet
goed. Dus ging hij bij Velsen 6 als technicus aan de slag.
Totdat Mike ineens midden in de week de hele zender op z’n
gat legde...”praat het maar recht!”, zei zijn begeleider.
Mike is blijven hangen na zijn stage en heeft nog bij Radio
Plus en Velsen 6 (later Seaport FM) gedraaid. Bij AB-Radio
ging hij redactiewerk doen, om na de verandering in Jouw FM hoofd nieuwslezer te
worden. Alles deed Mike naast zijn werk als rijvaardigheidsinstructeur, waar hij ook veel
met landelijke, regionale- en lokale media heeft gewerkt. O.a. bij MeerRadio had Mike
het item “Meer in het Verkeer”. Toen Robert door Paul Bruines van MeerRadio werd
gevraagd om terug te komen, belde Robert naar Mike met de vraag om mee te doen met
het door Robert bedachte programma “Effe Tussendoor”. Vanaf 29 augustus dus iedere
zaterdagvond tussen 6 en 8 uur.

Wie kent hem niet, Ricardo Bos? Iedereen wel waarschijnlijk.
Is het niet van zijn eigen programma’s op de zender, dan wel
van de techniek achter de schermen of van de renovatie van
de studio. Zijn inzet en expertise hebben ertoe geleid dat
bestuur en MT in hem een goede kandidaat zagen om het MT
te versterken. Vanaf september zal zijn managementrol voor
MeerRadio een feit zijn. In zijn portefeuille – hoe kan het ook
anders – techniek. Als MT-lid draagt hij niet alleen bij aan
deze beide aandachtsgebieden, maar aan het totale reilen en
zeilen van alle onderwerpen die binnen MeerRadio spelen.
Welkom Ricardo!

Corona blijft ons allemaal in haar greep houden. Alle afgekondigde maatregelen blijven
van kracht. Ze zijn beide de reden dat bestuur en MT hebben besloten de
vrijwilligersbijeenkomst van zaterdag 19 september op locatie te annuleren. De
anderhalve meter afstand kunnen wij in de studio niet waarborgen.
Maar, inmiddels zijn we vrijwel allemaal gewend geraakt aan ONLINE communiceren. En
dat zou de oplossing kunnen worden om toch met elkaar in contact te komen. Bestuur en
MT bekijken de mogelijkheden en informeren je daarover, zodra een besluit is genomen.
Laat daarom je agenda nog geblokt staan op: 19 september, 17.00 uur – 18.00 uur.
Na enkele inhoudelijke mededelingen kunnen we het online contact afsluiten met een
luchtig moment waarbij ieder uit eigen voorraad thuis een drankje en snack kan
nuttigen.

Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Jelmer Vlot, geboren in het mooie Den
Helder. Mijn achtertuin was het strand, dus daar is niets aan gelogen!
Sinds mijn 18e studeer ik journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Daar ben ik op een
goeie dag de radiostudio ingelopen en dacht ik: ‘’Ja. Dit is wat ik wil doen.’’
Met dat idee in mijn achterhoofd heb ik mij vorig jaar
aangemeld bij de KRO-NCRV Radioschool en ben ik daar
aangenomen. Een jaar lang heb ik alle ins en outs van de
productiekant van het vak mogen leren en het programma
Fris! gemaakt op NPO Radio 1. Na een fantastisch jaar bij de
KRO-NCRV heb ik voor mijn studie journalistiek dit jaar stage
gelopen bij Qmusic. Hierbij heb ik alle weekendprogramma’s
geproduceerd. Na een fantastische tijd werk ik hier nu op
freelance basis!
Nu is het tijd om mezelf verder te ontwikkelen achter de
knoppen en microfoon. En dat mag ik bij MeerRadio gaan
doen! Vanaf 1 september kan je mij iedere dinsdagochtend
tussen 8 en 10 uur horen in “De Ochtend van MeerRadio”.
Buiten dit fantastische werk doe ik ook nog andere dingen, hoor. Schenk mij maar een
lekker glas wijn in op het terras met een stel vrienden en dan zal je mij zéker niet horen
klagen! Ik kijk er heel erg naar uit jullie allemaal te ontmoeten.

……Maar straks weer vol gas!”
Even bellen met Bram en Moreen. Klopt het dat jullie dit seizoen geen mediaworkshops
doen? “Ja. We hebben besloten dat in het komende seizoen helaas geen mediaworkshops
kunnen plaatsvinden. Dat vinden we erg jammer, temeer omdat al enkele tientallen
boekingen genoteerd stonden. Maar de actuele ontwikkelingen rond Corona maken een
veilige uitvoering onhaalbaar,” zegt Bram.
Hoe zit dat dan? Moreen Pattiruhu: "De studio’s van
lokale radio- en televisiestations zijn niet ruim genoeg
om een groep deelnemers, begeleiders en docenten te
ontvangen met de 1,5 meter-maatregel. Ook is meestal
in de opnameruimtes onvoldoende
ventilatiemogelijkheid. Sommige betrokken vrijwilligers
zijn wegens leeftijd extra kwetsbaar. En jongeren
worden niet altijd ziek wanneer zij het virus opdoen,
maar ze kunnen het wel verspreiden.” Bram: “Maar zodra het weer kan geven we vól
gas. Dus scholen die in het seizoen 2021/’22 willen langskomen - aarzel niet!”
En hebben jullie dan wel wat te doen nu? Moreen: “Ja, gelukkig wel. We hebben onder
andere video-opdrachten lopen en we broeden op nieuwe dingen. Echt: meer plannen
dan zendtijd.”
Dit najaar presenteren ze een Corona-veilige online module van Nieuws=Nieuws. Toch!?
(voor klassen 1 t/m 4 VO). Zien we jullie volgend schooljaar weer vaak in de studio?
Bram: ”Zeker weten. Al zitten we nu ook in Amsterdam, Aalsmeer, Noordwijk, Katwijk en
Haarlem… MeerRadio blijft dé thuisbasis. Tot gauw!"

“The Groove Connection” werd in juni 2015 voor het eerst op MeerRadio uitgezonden als
vervangend programma voor Meer Sport. Hier kwamen veel positieve reacties op en
werd Maurice Gerrits gevraagd om “The Groove Connection” twee uur lang in de nacht
van vrijdag op zaterdag vanaf 12 september 2015 voort te zetten. De muziekstijl werd
iets aangepast en al snel was de “PartyNacht” geboren. De
eerste die de hele nacht duurde, werd op 14 januari 2017
uitgezonden. DJ Triple M kwam tussen 2 en 4 uur met
“Extended Saturday” en later “The Funk Factory” en Marco
Velasquez tussen 4 en 6 uur met “Marco’s After Hours”.
Helaas maakt DJ Triple M geen deel meer uit van de
“PartyNacht”; zijn plaats tussen 2 en 4 uur ingenomen door
Frank Rush met “Deep In The Dark”. Met ingang van het
weekend van 2 op 3 mei 2020 is “De MeerRadio Partynacht”
verhuisd van de vrijdag- naar de zaterdagnacht. Een nieuwe mijlpaal bereikte “The
Groove Connection” op 16 augustus jl. toen Maurice Gerrits het programma voor de
250ste keer uitzond op MeerRadio.

Iets later dan normaal, start het twaalfde seizoen van Jazz Op Maandag op 21 september
2020. Het schooljaar hier in Canada begint wat later dan in Nederland, vandaar.
Er is niet veel veranderd sinds het elfde seizoen. Met het langzaam versoepelen van de
COVID maatregelen zal er weer regelmatig een agenda te horen zijn. Wat ook hetzelfde
is, is de signature song. Dit seizoen is dat Bye Bye Blackbird, een compositie van Ray
Henderson en Mort Dixon uit 1926. Wij hebben opnames uit dat jaar, maar ook uit latere
jaren van o.a. Julie London, Paul McCartney, Ringo Starr, Chet Baker, Ella Fitzgerald en
natuurlijk Miles Davis. Jazz Op Maandag is iedere maandagavond te beluisteren tussen 9
en 10 uur op MeerRadio.

