
PROGRAMMA-BERICHT RADIO-TALKSHOW OVER HAARLEM NOORD, MA. 3 OKT., 19-21 U. 

Over kinderen die in de knel kunnen komen door financiële problemen in gezinnen, de stijgende energielasten en 

de energietoeslag die er is, over een mijnenveger en ander nieuws uit Noord.  

Dus nu ook financieel interessant om te luisteren! 

Onze maandelijkse talkshow op Haarlem105 besteed maandag aandacht aan wat er allemaal mogelijk is als 

gezinnen niet meer rond kunnen komen maar wel hun kinderen mee willen laten doen met alles op school, met 

sport en zo gelijke kansen houden voor hun ontwikkeling.   

Barbara Bakker van Stichting Leergeld komt hierover vertellen, want er is meer en eenvoudiger mogelijk dan je 

denkt als je voor je kinderen hiermee worstelt.  

Een actueel onderwerp, terwijl zij nog niet zo bekend zijn in Noord.  

Er zijn financiële zorgen ook in Noord ook door de stijgende energielasten, maar gelukkig zijn daarvoor ook 

mogelijkheden via onder meer de energietoeslag vanuit de gemeente en andere mogelijkheden.  

Rina Stroo praat ons bij hierover.  

En zij weet mogelijk nog meer te melden vanuit de gemeente.  

Zoals waar is dat fietspad gebleven wat dwars door het Schoterbos ging?  

In het 2e deel vertelt Rolf Harder van de voormalige mijnenveger De Naaldwijk over dit  bijzondere, varend 

monument, te vinden in het Spaarne ter hoogte van de Spaarnhovenstraat.  

De scouting maakt er nu goed gebruik van.  

Met welk boek uit Noord onze boekenrubriek wordt gevuld, is nu nog even de vraag, en maandag het antwoord. 

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.  

Vermoedelijk ook muziek van de bijzondere film-documentaire Summer of Soul opgenomen in Harlem. 

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  
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