
PROGRAMMA-BERICHT RADIO-TALKSHOW OVER HAARLEM NOORD Ma. 6 februari  19.00-21.00 u. 

Over onze mooie Hekslootpolder, radio-makers in Noord, ontmoetingscentrum De Schakel, leuke 

activiteiten hier in deze maand, gluren, en nieuws uit en over Noord. 

We zijn de meest versteende stad van Nederland. Ook daarom zijn we in Haarlem Noord heel zuinig 

op onze groene  en gevarieerde Hekslootpolder. Martin van der Pavert van de vereniging Behoud de 

Hekslootpolder, is onze gast vanavond. Hij zal vertellen over de ontwikkelingen in dit gebied, hun 

activiteiten, en hun betrokkenheid bij plannen voor dit gebied, zoals rond de boerderij Noord-

Akendam.  Je kunt ook wat van hem leren over hoe goed om te gaan met heel andere belangen en 

toch dan samen er goed uitkomen rond jouw doelstelling. Dus een lesje van Martin over zijn aanpak. 

Het bekende ontmoetingscentrum de Schakel aan de Pijnboomstraat/hoek Rijksstraatweg is duidelijk 

in ontwikkeling. De zorg-organisatie Roads heeft het beheer overgenomen en is met nieuwe 

activiteiten gestart, naast de activiteiten van anderen die gewoon doorlopen. Er zijn ook nieuwe 

plannen. Zoals een restaurant, en er ligt sinds kort een open jeu de boulesbaan  in de tuin. Binnen 

wordt nu ook echt radio gemaakt  in een studio, met de deelnemers van Roads: Roadsradio. Met als 

motto: Er zijn voor elkaar, daar gaat het om! Chris Broers van Roads vertelt vanavond meer over dit 

alles. 

Uiteraard komen er weer wat Nieuwtjes uit Noord voorbij. Ook wijzen we op wat bijzondere 

activiteiten in en om Noord deze maand, waaronder gratis activiteiten. We blikken nog even terug op 

het Huiskamerfestival Gluren bij de Buren op 20 locaties in Noord, dat zondag 5 februari plaatsvindt ( 

als lezer kun je er  nu dus nog wat van meemaken!)  En hoe ging het met de Cultuurtuin-activiteiten 

in Noord van 29 januari?  We eindigen weer met een mooi verhaal van onze Henny.  Tussendoor is er 

toch nog ruimte voor lekkere feelgood muziek. Dus eigenlijk zendtijd te kort, want in Noord gaan we 

voort. 

Deze maandelijkse talkshow over het grootste stadsdeel van Haarlem is te beluisteren maandag-

avond 6  februari van 19.00-21.00 uur via radio FM 89,9 en via de website van Haarlem105, ook voor 

visual radio. En via Haarlem105 TV op: KPN kanaal 1323 , Ziggo-TV kanaal 36, T mobile kanaal 719.                                                                         

De makers: Arno van der Vuurst van het Verhalenhuis, Marcel Smeenk van Van Hier Haarlem Noord, 

en Henny Hofstee.                                                                                                                                                                     

De volgende radio-talkshow over Haarlem Noord zal zijn op maandagavond 6 maart, noteren!                                                                                                         

 

 

Marcel Smeenk 


