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In het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 juni wordt de “Samenloop Voor Hoop”
gehouden. Dit is een sponsorwandeltocht rond het kleine meertje van de
Toolenburgerplas in Hoofddorp die 24 uur lang doorgaat en waarmee geld wordt
opgehaald voor KWF Kankerbestrijding. E.e.a. is groots opgezet. Er is een podium waar
diverse artiesten komen optreden, er zijn diverse
activiteiten gepland zoals een Rad van Fortuin en er
is een gezellige braderie. MeerRadio gaat live
uitzenden vanaf de Samenloop Voor Hoop. Van
zaterdag 22 juni 12 uur tot zondagmiddag 23 juni 3
uur staat de locatiestudio opgesteld in een portacabin op het feestterrein en verzorgen de
presentatoren maar liefst 27 uur lang een
rechtstreekse uitzending!
Het wordt een vrolijke ongedwongen uitzending
waarin we verslag doen van alles wat er tijdens de
“Samenloop Voor Hoop” zal gebeuren. Er zijn
interviews met deelnemers en organisatie, in onze studio komt een donatie-pot waar
bezoekers en deelnemers kunnen doneren voor een verzoekplaat en er komen diverse
artiesten optreden die we natuurlijk ook bij de microfoon proberen te krijgen. In de
nachtelijke uren zullen we ook hoorbaar zijn op de headsets van de Silent Disco die door
de wandelaars kan worden gedragen. Het gaat een feestelijke happening worden waarbij
wij hopen dat er veel geld voor het KWF opgehaald zal worden. Kom ook langs op
zaterdag 22 of zondag 23 juni bij de MeerRadio locatiestudio op het feestterrein bij het
kleine meertje van de Toolenburgerplas in Hoofddorp!

Groep 7 van OBS De Zwanebloem uit Zwaanshoek heeft de felbegeerde “Zilveren
MeerRadio Microfoon 2019” gewonnen. De leerlingen ontvingen hun trofee uit handen
van DJ en TV-presentatrice Marieke Elsinga en wethouder Marja Ruigrok. De tweede prijs
ging naar Kopklas Amsterdam locatie IJburg College. Eervolle vermeldingen waren er
voor OBS Aldoende (groep 7/8; Zwanenburg) en OBS De Bosrank (groep 7/8;
Hoofddorp).
De Zilveren MeerRadio Microfoon is de prijs voor de beste, door leerlingen van een
basisschool zelfgemaakte nieuwsuitzending. Dat doen zij, onder deskundige begeleiding,

in de workshop ‘Maak Nieuws bij
MeerRadio’. Die workshop startte in 2016
en is populair bij scholen uit
Haarlemmermeer en Amsterdam.
“Enthousiast en talentvol”
Marieke Elsinga en wethouder Marja
Ruigrok van Cultuur prezen de
nieuwsuitzending van groep 7 van de
Zwanebloem: “Een uitzending met een
goed niveau, gemaakt door zeer
enthousiaste en talentvolle leerlingen.”
Ook de Kopklas Amsterdam kreeg een
mooie pluim. “Een topprestatie, zeker als
je beseft dat sommige leerlingen uit deze
klas pas twee jaar in Nederland zijn. En hun beheersing van de taal dus extra aandacht
nodig heeft. Wat hebben júllie je best gedaan!”
Marieke Elsinga is o.a. bekend als DJ bij Qmusic, waar zij samen met Mattie Valk de
ochtendshow Mattie & Marieke presenteert. Maar zij startte in 2011 als DJ bij MeerRadio
en was later presentatrice bij het toenmalige MeerTelevisie. “Fantastisch om hier weer
eens te zijn. En de mensen te ontmoeten die mij destijds hebben begeleid bij mijn eerste
ervaringen op radio en tv. Nou, je ziet wat er van komen kan als je bij MeerRadio start,”
zei Marieke. “En eerst zo’n toffe workshop doet, natuurlijk!”
Scholieren maken zelf radio
De workshopserie Maak Nieuws bij MeerRadio wordt aangeboden in samenwerking met
centrum voor kunst en cultuur Pier K. Er namen al meer dan 800 scholieren van groepen
7 en 8 deel. Scholen in Haarlemmermeer kunnen de workshop voor het volgende schooljaar boeken via www.kunstencultuuropschool.nl. Scholen buiten Haarlemmermeer
kunnen rechtstreeks boeken via MeerRadio. Meer informatie over de workshop op de
educatiepagina www.meerradio.nl/educatie

Vanaf zondag 2 juni vervangt Ruby van Urk een maand lang Michel Onclin als presentator
van “MeerHollands” op zondagmiddag. Naast sporten is zingen haar passie. Ruby treedt
regelmatig op en heeft in het voorprogramma gestaan
van artiesten als Jan Smit, Nick & Simon, Gerard Joling,
Belle Perez, Gordon, Frans Bauer en nog veel
meer. Bijzondere momenten in haar muzikale carrière
waren het laten swingen van de elftalboot in de grachten
van Alkmaar toen voetbalclub AZ het
landskampioenschap in het seizoen 2008/2009 had
veroverd, de uitnodiging van het Ministerie van Defensie
om op te treden voor ‘onze jongens’ op een buitenlandse
Nederlandse militaire basis, en niet te vergeten: het
verzorgen van het voorprogramma tijdens de tournee
van Marco Borsato. Ruby’s muzikale ambitie reikt verder
dan de bühne. Dit seizoen is zij druk bezig met het maken van haar programma
“Hollands uit het Hart”, dat vanaf zomer 2019 in op verschillende theaters te zien is.
Ruby: “Na bezoeken aan radiostations om mijn nieuwe muziek te promoten, leek het mij
wel leuk om ook eens een programma te presenteren. Die kans werd mij deze maand
geboden door MeerRadio. Via een kennis kwam programmaleider Ton van Draanen in
contact met mij en vroeg mij of ik deze maand juni Michel Onclin wil vervangen. Een
kans die ik met beide handen heb aangegrepen. Zondag 2 juni hoor je mij voor het eerst
in MeerHollands tussen 3 en 4 uur ’s middags”.

4 juni: Dirk-Jan Emans (presentator “Meer In De Middag” op zaterdag en MeerCompleet”
op zondag). 13 juni: Richard Kwant (invalpresentator “Meer Activiteiten”). 21 juni: Marco
Rossen (presentator “Onderweg” op maandagmiddag en locatiereporter in “Meer In De
Middag” op zaterdag). 27 juni: Wim Brik (presentator “ZakenPlatform” op zondagmiddag
en “Onderweg” op vrijdagmiddag). 29 juni: Bert Pieroelie (nieuwsredacteur).

Zaterdag 29 juni organiseren Wijkraad Overbos en Winkeliersvereniging ’t Paradijs van
10.00 tot 17.00 uur hét jaarlijks Zomerfeest van Overbos in het Wijkpark en nabij het
winkelcentrum ’t Paradijs. Het Zomerfeest staat bol van
activiteiten en belooft weer een groots spektakel te
worden. Ook in en bij het winkelcentrum in Hoofddorp
zijn activiteiten. MeerRadio is van 12.00 tot 16.00 uur
van de partij met een live-uitzending van “Meer In De
Middag”.
Braderie
Traditiegetrouw is er de bekende braderie in het
wijkpark. Met maar liefst meer dan 100 kramen prijzen
de kraamhuurders hun diversiteit aan waren aan en zijn er verschillende organisaties
aanwezig om hun activiteiten te promoten. Het is altijd leuk om even langs de kramen te
slenteren en te kijken of er iets voor je bij is.

Afgelopen week was de laatste #MaakKennisMaandag van dit seizoen. Maar dat wil niet
zeggen dat presentatoren Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuize tot september stilzitten.
In de maanden juni, juli en augustus kun je elke
maandagavond van 7 tot 9 uur luisteren naar het
zomerse en gevarieerde programma “Zomeravond”.
Licht en luchtig, fris en fruitig. Dat is “Zomeravond”.
Vaste gasten Sonja van Bakel, Leo Weijers en Ed Koster
geven antwoord op vragen als: ‘wat is de beste
vakantiebestemming?’, ‘in welke zomer was dit nummer
ook alweer een hit?’ en ‘welke boeken moet ik absoluut
meenemen op vakantie?’. Verder duikt Peter in de
wereld van de zomerstamppotten en serveren de heren
je regelmatig een zonnige verrassing. Natuurlijk mag je
van Jeroen en Peter ook de lekkerste zomerse muziek verwachten, want ze zijn en
blijven natuurlijk muzikale schatgravers. Kortom: je zomer zal nooit meer hetzelfde zijn
met “Zomeravond”.

Wij van MeerRadio zijn bezig met een luisteronderzoek om zo de streekomroep van
Haarlemmermeer nog aantrekkelijker te maken. Daarvoor hebben wij jullie mening hard
nodig. Een deel van dit onderzoek wordt onderzocht door middel van een enquête.
Deze enquête duurt maar enkele minuten. Wil je ons helpen?
Vul de enquête in: https://www.thesistoolspro.com/survey/up9cv5cd122d0dbfdd

