
PROGRAMMA-OVERZICHT RADIO/TV-TALKSHOW OVER HAARLEM NOORD ma. 6 maart 19.00-21.00 u 

Over:  de nieuwe welzijn-en zorg-coöperatie ’Van Hier Haarlem’,  

Buurtbakens-kerken in Noord e.o.,  

het nieuwe parkeerbeleid,  

de Boekenweek,  

speciale activiteiten en nieuwtjes uit Haarlem Noord. 

De Sociale organisaties actief ook in Haarlem Noord zijn wel bekend bij veel mensen zoals: DOCK, Haarlem Effect, Leger 

des Heils, Zorgbalans, SIG, Permens. Sinds 1 januari vormen zij met andere organisaties samen een hele  nieuwe 

coöperatie: ‘Van Hier Haarlem’. 

De komende 8 jaar mogen zij van de gemeente Haarlem op het gebied van welzijn en zorg het uitvoerende werk gaan 

doen  met veel vrijwilligers en bewoners onder het motto: ‘Gewoon in de wijk’. Met deels een andere aanpak maar 

gelukkig ook met bekende gezichten.  

Buurt-opbouwwerker Marcel Smeenk van dit radioprogramma maakt daar deel van uit en hij vertelt er de eerste details 

over. Het gaat over: meer samenwerking, overzichtelijker, goed te vinden voor de Haarlemmers en ruimte voor nieuwe 

kansen in de buurten. 

Haarlem Noord kent veel kerken, kerk-gemeenschappen, met diverse achtergronden. Zij denken allen na over hun 

toekomst. Een aantal van hen, 5 zeker, wil heel graag een open Buurt-baken worden, waar andere bewoners en 

organisaties in de buurt echt wat aan kunnen hebben. Met hun mooie ruimtes, hun gastvrijheid, hun sociale/diakonale 

houding in een nieuw jasje, klaar voor de toekomst. Stascha Nelis van de gemeente zal er meer over vertellen, want zij 

helpen die kerken daarbij met raad en daad en geld. 

In haar rubriek RIna’s Raadgever vertelt Rina Stroo over de stand van zaken van het nieuwe auto-parkeerbeleid dat er 

gaat komen, de inspraak en de wijzigingen en de gevolgen voor Noord. 

Vincent Elzinga van de Kennemer Boekhandel vraagt zowel aandacht voor de aanstaande Boekenweek met diverse 

activiteiten daar als voor een nieuw boek uit Haarlem Noord. 

Verder uiteraard diverse nieuws uit Noord en speciale en leuke activiteiten de komende maand hier om te bezoeken. 

Tussendoor ‘feel good muziek’ en zo proef je dat er van alles weer gaat bruisen in het oord Noord.  

Onze technicus en verhalenman Hennie vertelt tenslotte ‘voor het slapen gaan’ nog een mooi verhaal.  

Deze maandelijkse talkshow over het grootste stadsdeel van Haarlem is te beluisteren maandag-avond, 6 maart, van 

19.00-21.00 uur via radio FM 89,9 en via de website van Haarlem105, ook voor visual radio.  

Ook op TV 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, Rina Stroo en 

Henny Hofstee.  

De volgende radio-talkshow over Haarlem Noord zal zijn op maandagavond 3 april , met onder meer een gebieds-

verbinder en een egel-verzorger, noteren! 

 


