
PERSBERICHT RADIO-TALKSHOW  NIEUWS UIT NOORD  maandagavond 5 oktober 

Met: wijkwethouder Merijn Snoek over Noord, wijkkunstenaar TRIK, Noord-nieuws en tips. 

 

Komende maandagavond 5 oktober kun je weer luisteren naar de radio-talkshow Nieuws uit Noord op 
Haarlem105 van 19.00-21.00 uur. Elke maand aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, projecten, talenten en 
speciale activiteiten in dit grote stadsdeel. Ben je weer op de hoogte! 

Wethouder Merijn Snoek is onze gast en hij is niet alleen wijkwethouder voor Noord, maar hij gaat ook over: 
openbare ruimte en groen, sport en financiën. We bevragen hem dus over allerlei aspecten en ontwikkelingen in 
Noord waar hij over gaat. En wat is zijn kijk op Haarlem Noord? Tussendoor hoor je zijn favoriete muziek! 

Heb je als luisteraar een concrete vraag aan hem over iets waar hij over gaat in Noord, stuur die van vooraf aan 
ons door. Mogelijk wordt die vraag dan ook gesteld maandag : email: msmeenk@dock.nl 

TRIK is een geëngageerd beeldmaker, tekenaar en illustrator en woont in Noord. Hij vertelt over een streetart-
project met kinderen hier, en over zijn andere leuke projecten. Het Haarlemse stripweekend is komend weekend, 
en waarom wonen er zoveel striptekenaars in Haarlem Noord? 

Wat was heel leuk en wat was Balen! jammer de afgelopen maand in Noord?  Dat komt als rubriek ook voorbij. 
Suggesties per mail (msmeenk@dock.nl) zijn welkom tot maandag 14.00 u.!  

Zoals elke maand komt er divers nieuws over Haarlem-Noord voorbij, kort en krachtig en verder hebben we nog 
wat uitgaan-tips in Noord.  

Onze verhalenverteller Henny Hofste’ zorgt weer voor een mooi verhaal ter afsluiting van de avond. Alles wordt 
afgewisseld met smakelijke muziek-vitamines.  

De maandelijkse talkshow komt  live vanuit de studio van Haarlem 105, aan de Zijlweg Zijweg 10. 

 Met de presentatoren Arno van der Vuurst van dat Verhalenhuis en Marcel Smeenk van welzijnsorganisatie 
DOCK-Noord.  

Dit programma is te beluisteren en terug te luisteren via de website  www.haarlem105.nl en op de radio via FM 
89,9. Ook via uw televisie vindt u radiozenders en dus ook Haarlem105.   

Marcel Smeenk 

DOCK 

Email: msmeenk@dock.nl  

Tel. 0638828285 


