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Op 4, 5 en 6 februari ontvangt MeerRadio in vijf workshops maar liefst 125 VMBO-ers
van het Hoofdvaartcollege uit Hoofddorp. Ze komen in 5 groepen van 25 naar de studio
om de speciale module NIEUWS=NIEUWS. TOCH?! te volgen. Dat is een interactieve en
dynamische workshop voor de eerste 2 klassen van het middelbaar onderwijs, die gaat
over echt nieuws, nepnieuws en cyberpesten. En ze maken een eigen radionieuwsprogramma, dat iedereen daarna wereldwijd kan beluisteren.
Dat doen ze in het kader van de educatieve
activiteiten van MeerRadio voor scholieren, die
samen met Pier K/Podium voor Architectuur
worden georganiseerd. In totaal hebben wij sinds
2016 straks al zo’n 1.000 workshoppers op bezoek
gehad. Het is steeds geweldig gezellig en soms
ook een beetje hectisch. Maar het loopt altijd goed
af, want het op elkaar ingespeelde team van
MeerRadio weet wel hoe je 12- tot 14-jarigen kunt
boeien, binden en inspireren. En de magie van
samen echt radio maken doet de rest. De
betrokken vrijwilligers zijn deze keer Jos Jaspers, Cees van Rhijn, Ricardo Bos, Henk van
der Eem en Wim Brik. Fleur Touwslager is er als stagiaire bij - plus natuurlijk Moreen
Pattiruhu en Bram van Uchelen als projectleiders. De leerlingen krijgen een rondleiding,
er is een interactief workshop-element over nieuws maken (en wat daar allemaal bij
komt kijken), ze worden getraind in professioneel nieuws voorlezen en daarna duiken ze
de studio in om hun mediakunsten te vertonen - en om alles wat ze hebben geleerd ook
echt waar te maken. Kijk op www.meerradio/eductie voor meer informatie,
programmafragmenten en achtergronden.
Heeft u kinderen of kleinkinderen in de eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs?
Wijs hen (en hun school) dan eens op onze workshops. Want die zijn niet voor niks zo’n
succes!

Net zoals vorig jaar staat op 23 maart 2019, de eerste zaterdag van de lente, MeerRadio
weer bijna de hele dag in het teken van Let's Make Memories. Van 09.00 tot 19.00 uur
zenden de lokale omroepen RTV Amstelveen, Radio Aalsmeer, Rick FM uit Uithoorn,
Jamm FM uit Ouderkerk a/d Amstel, ziekenomroep Radio Tulipa van het Amstelland
Ziekenhuis in Amstelveen en MeerRadio vanuit de studio van Radio Aalsmeer een
gezamenlijk programma uit met als doel op die dag weer zoveel mogelijk geld in te

zamelen voor de Stichting Living Memories. Vorig jaar werd ruim €15.000,-- ingezameld,
natuurlijk gaan we dit jaar voor een nog hoger bedrag!
In de nabij gelegen sporthal De Waterlelie in Aalsmeer zullen bijna 100
gesponsorde teams van 10.00 tot 16.00 uur onafgebroken gaan spinnen. Daarna zal een
judo-demonstratie worden gegeven en
geeft de band Hollands Diep een
spetterend optreden.
Wil jij ook geld inzamelen voor de
Stichting Living Memories? Dat kan!
Bedenk een leuk actie zoals een
sponsorloop met je klas, school, club of
vereniging, ga lege statiegeldflessen
inzamelen of organiseer een
plantjesmarkt. Laat het ons weten dat je
een actie organiseert zodat we er verslag
van kunnen doen op de radio. En de
opbrengst van je actie kun je live in de
uitzending op 23 maart vanuit de studio
van Radio Aalsmeer zelf bekendmaken! Meld je actie aan bij Paul Bruines, de eventcoördinator bij MeerRadio op het mailadres Paulbruines@meerradio.nl
De Stichting Living Memories wil het voor zoveel mogelijk ouders, broers en zussen van
kinderen die gaan overlijden mogelijk maken hun dierbare dichtbij zich te houden door
middel van een audio- of videoportret. Deze portretten worden kosteloos aan de
nabestaanden aangeboden. De stichting wil hen hiermee steunen in de moeilijke periode
die gaat komen.

Met ingang van zaterdag 2 februari presenteert Peter Hanegraaf tussen 6 en 8 uur ’s
avonds “De Weekendshow”. Dit programma is de opvolger van Dit programma is de
opvolger van “De Rick & Rijk Weekendshow” dat vanaf 7
oktober 2017 precies een jaar lang werd gemaakt door Rick
van der Zwet en Rijk van Bellen. Door omstandigheden
gedwongen moesten zij hun show destijds stoppen. De ruimte
in de programmering die daardoor ontstond, is de afgelopen
maanden opgevuld met herhalingen van “Forgotten Faces” met
Paul Bruines en “Splinternieuw” van Jeroen Griekspoor. Deze
programma’s zijn respectievelijk op woensdag- en
vrijdagavond te horen op MeerRadio.
Peter Hanegraaf heeft al een lange geschiedenis bij MeerRadio.
Zo was hij samen met Fedor Veltman jarenlang verantwoordelijk voor de zaterdagavondversie van “Meer In Het Weekend” en presenteerde hij afgelopen zomer een
zondagversie van “Meer In Het Weekend”, omdat John Nederstigt en Jason Houtkamp
met vakantie waren. In “De Weekendshow” presenteert Peter, naast de allerbeste
muziek, de partyplanner, kijkt hij naar het belangrijkste nieuws van het weekend en
geeft filmliefhebber Erwin de Swart handige tips in “MovieTime”.

Luisteraars die ooit in MeerCompleet bioscoopkaartjes hebben gewonnen voor
CineMeerse in Hoofddorp of in het bezit zijn van een filmbon of strippenkaart van NH
Bioscopen kunnen deze, indien de geldigheidsdatum nog niet verlopen is, tot 1 maart a.s.
inleveren bij Kinepolis Hoofddorp. Vorig jaar januari is CineMeerse overgenomen door

Kinepolis. In de zomer is de naam CineMeerse van de gevel
van de bioscoop aan het Raadhuisplein in Hoofddorp
verdwenen en vervangen door Kinepolis. Ondanks het
verdwijnen van CineMeerse blijft de samenwerking tussen
Kinepolis en MeerRadio bestaan. Manager Box Office Wouter
Prins van Kinepolis Hoofddorp zegt het belangrijk te vinden
om met de lokale media samen te werken, niet alleen met
MeerRadio maar ook de huis-aan-huisbladen in
Haarlemmermeer. Dus ook aanstaande zondag zijn in
MeerCompleet bij het spel TeleDing twee kaartjes te winnen voor een voorstelling in
Kinepolis Hoofddorp.

2 februari: Thijs Koolhaas (technicus), 3 februari: Cees van Rhijn
(nieuwslezer), 5 februari: Gerben Kessen (technicus), 12 februari:
Robbert van de Mortel (nieuwsredacteur), 14 februari: Frits Cambier
van Nooten (penningmeester), 20 februari: Max Verbrugge (Jaap &
Max On Air presentator) 25 februari: Gerrit Caspers (voormalig
presentator GoodNoise).

MeerBusiness organiseert op woensdag 13 februari a.s. een “diner voor ondernemers” in
Hyatt Place Amsterdam Airport aan de Rijnlanderweg 800 in Hoofddorp. Ondernemers
kunnen nieuwe contacten leggen en ervaringen uitwisselen met mede-ondernemers uit
de regio, terwijl men van heerlijke gerechten geniet. De inloop is om half 6 ’s middags.
Voor meer informatie en prijzen kan men contact opnemen met Gerco Tolsma,
gerco@meerbusiness.nl

Marieke Elsinga heeft op 31 januari een Zilveren RadioSter gekregen tijdens het Radio
Gala voor beste vrouwelijke dj. Zij begon haar radioloopbaan bij MeerRadio. Vanaf 2011
was zij enkele maanden presentator van “Onderweg”. Ook presenteerde zij het
wekelijkse nieuws op MeerTelevisie. Tegenwoordig presenteert zij samen met Mattie Valk
de ochtendshow op Qmusic en is zij geregeld te zien in RTL Boulevard. ++ Met ingang
van deze maand is Kim Brantenaar de opvolger van Richard Kwant als presentator van
de dinsdagaflevering van “Nice & Slow”. Richard blijft wel aan MeerRadio verbonden,
maar dan alleen als invaller ++ Op woensdagavond is in “Meer In Het Midden” een
nieuwe stem te horen. Het is Joey Hoogendijk, die samen met Ricardo Bos en Martijn van
Dillen tussen 7 en 9 uur, het programma presenteert ++ Na een interne oproep voor
nieuwslezers hebben Marco Rossen en Ray Vermey zich aangemeld als nieuwslezer. Zij
zullen dus binnenkort te horen zijn in het dagelijkse “MeerNieuws Overzicht” op
MeerRadio ++ Voormalig MeerRadio DJ Jasper Leegwater is vanaf deze maand dagelijks
bij KINK FM te horen in “KINK BREAK” ++ Tot slot…..is Sophie van de Meeberg voor haar
programma “Sophie Volgt” op de dinsdagavond op zoek naar een Social Media
Redacteur. Mocht er iemand zijn die belangstelling heeft, neem dan contact op met
Sophie van de Meeberg sophievolgt@meerradio.nl

