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Er is veel te melden, dus tijd voor een nieuwsbrief! We
kijken in deze nieuwsbrief terug op het jaar 2013, waarin
we wekelijks een aflevering hebben gemaakt van het
radioprogramma Mediamix. Ook kijken we vooruit naar
het nieuwe jaar 2014, waarin ook weer veel staat te
gebeuren! Veel leesplezier toegewenst!
Contact:
redactie@mediamixonline.nl
Website:
www.mediamixonline.nl

Zo’n 50 afleveringen zijn dit jaar gemaakt en uitgezonden.
En elke week hadden we moeite om
alle informatie in het programma te
krijgen! Den Haag FM is tenslotte een
muziekzender en een uurtje is zó om!
Uiteraard hebben we het dit jaar
gehad over de uitrol van Digitale
Radio, beter bekend als DAB of DAB
Plus we hebben Sander Tinnemans in de studio gehad en
ook hebben we gesproken met Ruud Poeze, een fervent
tegenstander van DAB!
Het Museon in Den Haag is in oktober gestart met een serie
wetenschapslezingen die doorloopt tot februari 2014.

Elke week is er op vrijdag een interessante lezing en in
Mediamix spreken we iedere keer op zondag vóór de
lezing met diegene die de lezing zal gaan geven. Zo
hebben we in de uitzending gesproken met Prof. Dr. Carlo
Beenakker (lezing: is tijdreizen mogelijk?), Drs. Anke van
der Geest (lezing: Het ontstaan van de Biesbosch), Prof. Dr.
Lucas Reijnders (lezing: Schaliegas, what the frack?) en
Govert Schilling (lezing: De aarde als schietschijf).

De komende maanden, januari en februari 2014, komen er
nog een aantal interessante lezingen, waar we uiteraard
ook aandacht aan besteden! Meer informatie over deze
Specialistenserie is te vinden op de website van het
Museon (www.museon.nl/specialistenserie) .
We zijn op bezoek geweest bij het Omroep Zender
Museum, we hebben aandacht
besteed aan de Forze VI, een
waterstofraceauto en natuurlijk
hebben we regelmatig onze
ruimtevaart medewerker Roland
Taams in de uitzending gehaald met het laatste nieuws op
ruimtevaart- en sterrenkunde gebied.
In april was het precies 40 jaar geleden dat het zendschip
van Radio Veronica na een storm met orkaankracht
vastliep op het strand van Scheveningen.

In de serie van Niek over belangrijke media adressen in Den
Haag hebben we daar uitgebreid aandacht aan besteed.
We kunnen nog wel even doorgaan met het opnoemen van
waar we allemaal aandacht aan hebben besteed, maar ik
weet een betere oplossing! Luister zondag
5 januari 2014 naar de eerste aflevering van
Mediamix in het nieuwe jaar! We zullen dan
terugblikken op de Mediamix uitzendingen
van 2013 en nog enkele fragmenten laten
horen. En verder kun je altijd terecht op de
website van Mediamix, want álle afleveringen zijn daar
terug te vinden!

NU we het tóch hebben over de komende uitzendingen in
2014. We hebben goed nieuws! Vanaf 5 januari 2014 zijn
we een uur EERDER te horen! Het programma is dan te
beluisteren van 22:00 tot 23:00 uur, uiteraard op de enige
échte lokale Haagse radiozender Den Haag FM, 92,0 MHz.

Trouwens, ook bij Den Haag FM is in 2013 het één en ander
veranderd. De belangrijkste gebeurtenis is wel de
verhuizing geweest. In september heeft Den Haag FM het
pand aan de Calandstraat verlaten en is ingetrokken bij
Omroep West aan de Laan van ’s-Gravenmade 4.

De verhuizing was een hele operatie en de complimenten
aan de hele crew van het station, want de
uitzendingen zijn tijdens de verhuizing gewoon
door gegaan vanuit een portakabin op het terrein
van Omroep West.
We zijn bijna aan het eind van het jaar 2013 gekomen. We
hebben deze maand nog enkele speciale uitzendingen op
stapel staan. Op zondag 22 december
zal Roland Taams een ruimtevaart
jaaroverzicht verzorgen en de laatste
zondag van het jaar
(29 december) zal Herman van Beek een media
jaaroverzicht brengen. Luisteren dus!

De website van Mediamix (ook bereikbaar via de url:
www.mediamix.fm) heeft in 2013 ook een
verbetering ondergaan. We zijn naar een
andere provider gegaan en daardoor is het
ophalen van de eerdere afleveringen een stuk sneller
geworden!
Uiteraard wil ik via deze nieuwsbrief alle medewerkers en
gasten die zich in 2013 geheel belangeloos
en enthousiast beschikbaar hebben gesteld
hartelijk bedanken! En ik ga er van uit dat
we ook in 2014 op dezelfde voet verder kunnen gaan!
In 2013 zijn we benaderd door Stephan Verrips. Stephan
heeft alweer een tijdje geleden een programma geschreven
dat gebruikt kan worden bij radiostations voor de radio
automatisering. Zelf gebruikt Stephan het programma
voor een internet radiostation dat 24 uur per dag via
Internet te beluisteren is.

Mediamix wordt op dit internet station iedere dinsdag- en
vrijdagavond herhaald van 21:00 tot 22:00 uur. Dus als je
een keer niet kan luisteren op zondagavond dan kun je
altijd nog afstemmen op starips-radiopc!
In 2014 gaan we samenwerken met een ander media
programma in deze regio. Dat is Medialand en is sinds
enkele weken te horen op het lokale radiostation Alphen
Stad FM/TV.

Medialand wordt uitgezonden op maandagavond van
20:00 tot 21:00 uur.

Komeet ISON inderdaad compleet vergaan.
De komeet ISON is definitief vergaan.
Onderzoekers van de NASA lieten deze
week weten dat van de komeet alleen nog
een stofwolk rest. Eerder bestond de
hoop dat een klein deel van de komeet de confrontatie met
de zon eind vorige week had overleefd. De bal van ijs, gas
en stof ging ten onder nadat die de gloeiend hete kring om
de zon was in geraasd. Eind november werd gedacht dat
ISON deze maand nog zichtbaar zou zijn. De komeet werd
september vorig jaar ontdekt door 2 amateur astronomen.
Bron: hln.be/BAR.
Er is nog veel meer nieuws te vermelden, maar dan wordt
deze nieuwsbrief wel erg lang! Dat bewaren we dus voor de
volgende nieuwsbrief, die begin 2014 zal verschijnen. Blijf
ook in 2014 luisteren naar de uitzendingen van Mediamix
op de nieuwe tijd en houd de website in de gaten of kijk op
Facebook!

Tot de volgende nieuwsbrief!
Wim Zonneveld
Eindredacteur Mediamix

