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In het weekend van zaterdag 22 en
zondag 23 juni werd de Samenloop Voor
Hoop Haarlemmermeer gehouden. Dit is
een sponsorwandeltocht rond het kleine
meertje van de Toolenburgerplas in
Hoofddorp die 24 uur lang doorging en
waarmee geld werd opgehaald voor KWF
Kankerbestrijding. MeerRadio heeft 27
uur lang vanaf de Samenloop Voor Hoop
uitgezonden vanuit de locatie-studio op
het evenemententerrein. De uitzending
begon zaterdagmiddag 12 uur en duurde
tot zondagmiddag 3 uur en werd gemaakt
door presentatoren en verslaggevers.
Mede door de technische ploeg van
MeerRadio en de vrijwilligers van de Samenloop Voor Hoop is het een succesvolle en
ontroerende gebeurtenis geworden. Zondagmiddag even na 2 uur, werd door de
organisatie het voorlopige eindbedrag van de Samenloop Voor Hoop Haarlemmermeer
bekendgemaakt: 141.291 euro. De kinderloop bracht 6.475,20 op voor KWF
Kankerbestrijding. Over twee jaar wordt de Samenloop voor Hoop opnieuw gehouden en
MeerRadio zal daar zeker bij zijn.

De stem van Eric Westerop, al jaren de vaste
station-voice van MeerRadio, kun je niet alleen horen
in Haarlemmermeer. Een tijdje geleden meldden wij
al dat hij de nieuwe voice-over is van het
programma “Eén tegen 100” met Caroline Tensen op
RTL4. En sinds kort is Eric ook de vaste stem voor
het programma “RTL Transportwereld”, hèt
programma over transport en logistiek dat elk
weekend op zaterdag en zondag om 5 uur ’s
middags wordt uitgezonden op RTL7.
Hij is daarmee de opvolger van radio-icoon Bart van
Leeuwen, die het programma 15 jaar lang heeft ingesproken.

Met pijn in mijn muzikale hart deel ik hierbij mee dat ik moet
stoppen met mijn programma “Funk Factory“ op MeerRadio. Om
een medische reden lukt het mij helaas niet meer om wekelijks
een nette mix af te leveren. In de vroege ochtend van 29 juni is
de laatste aflevering van “Funk Factory” uitgezonden tussen 3 en
4 uur. Ik zal altijd bezig blijven met muziek, dus zo af en toe zal
er best nog wel een mix geproduceerd worden en deze zal dan
op mijn Facebookpagina worden geplaatst. Bij deze bedank ik
dan ook alle trouwe luisteraars en MeerRadio in het bijzonder
voor de beschikbaar gestelde zendtijd. Het gaat jullie goed! Triple-M/Marco Langedoen

Niels van Steijn is opgegroeid in Nieuw-Vennep en woont nu
in Haarlem. Hij zit in het laatste jaar van zijn studie
Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. In 2012 heeft Niels
al gewerkt bij MeerRadio, toen als stagiair op de
marketingafdeling. Nu is hij nieuwsredacteur en schrijft hij de
nieuwsberichten op donderdag. Niels heeft een speciale
interesse in juridische verhalen en heeft in zijn studieperiode
ervaring opgedaan bij BNR Nieuwsradio.
Na de zomer gaat hij bij AT5 aan de slag als verslaggever en
gaat Niels MeerRadio helaas verlaten. Daarom bij deze de
oproep aan iedereen die één of meer dagen in de week, vooral
in de maand augustus, kan helpen met het schrijven van nieuwsberichten zich te melden
bij tonvandraanen@meerradio.nl

5 juli: Jelle Akerboom (presentator van de donderdagaflevering van “De Ochtend”).
9 juli: Anneke van der Helm (politiek redacteur). 14 juli: Edvard Niessing (presentator
van de woensdag- en vrijdagaflevering van “De Zilveren Golf”).

NH Nieuws had zaterdag 22 juni 2019 uitgeroepen
tot de Dag van de Lokale Journalistiek. Op deze dag
had NH Nieuws alle Noord-Hollandse lokale en
streekomroepen, waaronder MeerRadio, uitgenodigd
om deze dag mee te vieren middels een uitgebreid
programma met workshops. Onderwerpen die aan
de orde kwamen waren: creativiteit,
interviewtechniek, live verslag, koppen maken en
onderzoeksjournalistiek. Onder de ruim 90 lokale
vrijwilligers in de studio van NH Nieuws in
Amsterdam waren Marco Rossen, Henk van der
Eem, Gert-Jan van Büseck, Marjolein Bindels en Cees van Rhijn de deelnemers vanuit
MeerRadio.

