–
Kruisweg 1061a - 2131 CT Hoofddorp – 105,5 & 106,6 FM – Kabel 89,0 FM

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 9 uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds 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! De presentatoren op 23 maart zijn: 9 tot 11 uur:
Alex van Moort en Ernst Jan Wilhelmis van RTV
Amstelveen. 11 tot 1 uur: Monique Musch en Frank van
Agtmaal van RickFM. 1 tot 3 uur: Dirk-Jan Emans en Kevin
van Leeuwen van MeerRadio. 3 tot 5 uur: Martin Rodenburg
en Marcel Hergaarden van JammFM. 5 tot 7 uur: Esther
Sparnaaij en Peter Boogaard van Radio Aalsmeer.
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.

Tim van der Voord en Samantha Mosch zijn op 12 februari de
gelukkige ouders geworden van een gezonde dochter. Lynn is
’s morgens om 7.53 uur geboren. Zij was bij haar geboorte 51
cm lang en woog 3484 gram. Tim van de Voord is bij
MeerRadio op zaterdag producer van Meer In De Middag.
Daarnaast is hij de man die alles van ICT weet. Nadat hij
Samantha Mosch een keer voor de gezelligheid had
meegenomen naar de studio, besloot zij ook vrijwilliger te
worden en ging bij het secretariaat aan de slag.

De nieuwe Nederlandstalige popband “Hartkracht” brengt inspirerende popsongs
geschreven door de Haarlemmermeerse zanger/gitarist Dennis Kivit. Samen met René
van Collem, de drummer van Doe Maar, vormt hij het hart van deze nieuwe band. Deze
mannen kozen voor hun hartstocht. Kivit door zijn
aanstormende succesvolle carrière (na zijn
scheiding) op te geven voor de opvoeding van zijn 6jarige dochter. Van Collem door na 30 jaar
harddrugverslaving de weg naar zijn hart terug te
vinden via de liefde van zijn vrouw. En nu zijn ze
samen terug op het poppodium. Eerlijke liedteksten,
een stem die je hart raakt en lekker swingende
nummers, dat kun je verwachten van Hartkracht!
Het album wordt op 21 maart om 8 uur ’s avonds
gepresenteerd in Podium Duycker aan het
Raadhuisplein in Hoofddorp. Van maandag 18 t/m
vrijdag 22 maart is Dennis Kivit tussen 7 en 8 uur te
gast in “De Ochtend van MeerRadio” om zijn nieuwe album “Hartkracht” te presenteren.

Joey Hoogendijk is geboren in Zaanstad op Valentijnsdag 1987. Als kind was hij druk in
de weer met muziek opnemen van de radio met zijn cassetterecorder. Hiermee maakte
hij bandjes voor familie. Eerst alleen met muziek, maar later ging hij ook als een echte
discjockey de muziek aan elkaar praten. Joey begon zijn hobby
serieus te nemen en als 14-jarige jongen ging hij draaien in een
jongerencentrum en niet veel later werkte hij in een discotheek.
Na zijn schoolopleiding werkte hij van 2003 tot 2006 in de Free
Record Shop in Amstelveen. Daarna ging hij in de IT en
Recruiting werken. Sinds begin dit jaar heeft hij zijn eigen
bedrijf “Recruit Me” en besloot zijn oude hobby weer op te
pakken en kwam zodoende bij MeerRadio terecht. Vanaf 20
februari is hij als “sidekick” van Ricardo Bos, samen met Martijn
van Dillen, op woensdagavond te horen in “Meer In Het Midden” tussen 7 en 9 uur.
Daarnaast presenteert hij op vrijdag “De MeerRadio Middag” tussen 2 en 4 uur.

In maart staan drie workshops voor basisscholen op het programma. Op 11 maart komt
de Kopklas Amsterdam (onderdeel van de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep
AMOS) naar Hoofddorp. De Kopklas is een schooljaar
tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in. Op
18 maart gaat groep 7 van De Zwanebloem uit
Zwaanshoek ‘on air’. En op 25 maart komt groep 8 van
dezelfde school snuffelen aan zelf radio maken! In februari
ontvingen we groep 8 van de R.K. Antoniusschool
Kudelstaart, groepen 7 én 8 van De Bosrank in Hoofddorp
en in een driedaagse marathonsessie 5 klassen VMBO van
het Hoofdvaart College. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de feestelijke uitreiking
van de Zilveren MeerRadio Microfoon seizoen 2018/2019 al gestart… die gaat in de loop

van de lente plaatsvinden. Deze speciale prijs is 1x per jaar weggelegd voor de groep
leerlingen die de beste eigen ‘nieuwsuitzending’ heeft gemaakt. De uitreiking krijgt heel
veel media-aandacht. Alleen scholen die meedoen…. kunnen winnen! Voor info en
boekingsgegevens ga je naar www.meerradio.nl/educatie

1 maart: Carolien Geeve (nieuwslezers). 1 maart: Vincent Rijke
(technicus). 16 maart: Tim van der Voord (ICT-medewerker en
producer Meer In De Middag).
23 maart: Niels Olijerhoek (presentator Meer In Het Weekend
en MeerWakker). 23 maart: John Spreen (nieuwsredacteur).
24 maart: Peter Hanegraaf (presentator Weekendshow).
29 maart: Diederik van Nimwegen (technicus).

Onderneem in is hét online ondernemersmagazine voor uw
regio, met prikkelende bedrijfsverhalen van collegaondernemers, de laatste actualiteiten op
ondernemersgebied, regionale informatie, feiten en cijfers.
Onderneem in biedt ondernemers uitstekende mogelijkheden om zich te presenteren aan een groot publiek.
Is adverteren in Onderneem in duur? Welnee! Een snel
rekensommetje laat al zien dat de kosten bij traditionele
media veel hoger liggen. Tel daar de effectiviteit en het
meetbare bereik bij op en de keuze is al snel gemaakt…
toch?
Ondernemers die te gast zijn (geweest) in het programma
‘Zakenplatform’ op zondagmiddag op MeerRadio ontvangen
200 euro korting!

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen. Het
aantal leden van provinciale staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de
provincie en varieert van 39 tot 55 leden. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de
inwoneraantallen van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de provinciale
statenverkiezing. Volgens de laatste cijfers uit 2017 heeft Noord-Holland 2.813.466
inwoners. Dat betekent dat er 55 leden kunnen worden gekozen. Waterschappen zorgen
voor veilige dijken, voldoende schoon water, het voorkomen van overstromingen en
wateroverlast. Voor de gemeente Haarlemmermeer is het Hoogheemraadschap van
Rijnland verantwoordelijk. Zoals elke gemeente een gemeenteraad heeft met een
burgemeester en wethouders, zo heeft elk waterschap en hoogheemraadschap een
algemeen bestuur (de verenigde vergadering) met een dijkgraaf en (hoog)heemraden.
Hiervoor kan op 20 maart ook worden gestemd. Op MeerRadio zal in maart in
MeerMagazine, aandacht worden besteed aan de provinciale statenverkiezingen.
Op zondagmiddag zullen tussen 12 en 1 uur de kandidaten uit Haarlemmermeer, o.a.
Martin Meiland en Pauline Piet, te gast zijn in het programma.

