
Persbericht:    Radio-Talkshow Nieuws uit Noord ma.avond 5 september 

OVER OEKRAINSE OORLOGSVLUCHTELINGEN IN NOORD, ONTWIKKELINGEN ROND WONINGBOUW-

PLANNEN HIER, WANDELEN NA VERLIES, NOORD AKENDAM-FESTIVAL  EN ANDER NIEUWS EN UITJES. 

Na de zonnige en droge zomer herstarten we weer met ons maandelijks radioprogramma over wat er 

nu zoal gaande is in het grootste stadsdeel van Haarlem: Noord. Met gasten, muziek en rubrieken. 

Wendy Dieben van de gemeente vertelt over het nieuwe zwarte gebouw wat  plots op het 

Sonneborn/Witco-terrein staat  aan de Spaarndamseweg en waar Oekrainse mensen tijdelijk komen 

te wonen. Daar zouden toch woningen komen en zo?  Daartegenover is een cruiseboot vol Oekrainse 

oorlogsvluchtelingen.  Hoe en wat is er geregeld ? Zij weet meer over alle opvang-plekken.  

Er zijn wat ontwikkelingen rond de woningbouw-zones bij datzelfde Sonnebornterrrein, en bij het 

Haarlem-stadion met plein aan de Planetenlaan. Onze nieuwe talkshow-medewerker Rina Stroo 

vertelt er meer over. Zij is goed bekend in Noord en in het wereldje van de gemeente en de 

gemeenteraad. Vandaar uit zal ze regelmatig een eigen  en actuele bijdrage leveren aan ons 

programma en wijzen op de mogelijkheden van bewoners om te reageren of mee te doen. 

Lucia Grooff van Sportsupport vertelt in de rubriek Sport in Noord over een nieuw wandelinitiatief in 

Noord vanaf september: Wandelen na verlies. Verlies van een dierbare, een baan,  een scheiding of 

een andere schokkende verlies-ervaring. Samen wandelen is dan niet alleen gezond voor je lichaam, 

het is ook verder heilzaam en het praat makkelijker onderweg erover en met de wandelcoach Betty. 

Wekelijks 20 weken lang is dit mogelijk vanaf september of later inhaken vanaf zwembad de Planeet.  

In het korte nieuws aandacht voor het geslaagde Nieuw-Akendam-festival, een mijnenveger, 

tegelwip-en vergroeningsacties enzovoort. Ook wijzen we op leuke uitjes in en om Noord de 

komende maand, en daar zitten ook gratis en goedkope uit-tips bij. We eindigen weer met een mooi 

verhaal van Henny.  Tussendoor lekkere muziek om van te genieten of waardoor je gaat bewegen. 

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

maandagavond 5 september van 19.00-21.00 uur via radio FM 89,9 en via de website van 

Haarlem105, ook voor visual radio. Of op TV via Haarlem105 TV op KPN kanaal 1323 of Ziggo.  

De makers: Arno van der Vuurst van het Verhalenhuis, Marcel Smeenk van DOCK-welzijn Noord, Rina 

Stroo, Henny Hofstee en Jochem de Boer van Sportsupport. 
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