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Regio-omroep 6FM gaat ‘in Business’
De moeilijke tijden voor
ondernemers hebben
twee vrijwilligers van
de publieke lokale radio
omroep 6FM, Kent
Hanson en Lars van Loon,
geïnspireerd tot het
maken van een nieuw
programma. En ze laten
er geen gras over groeien.
Door Yvette Geerts

Vanaf 11 oktober zijn de
twee met het programma
6FM in Business elke vrijdag tussen 16.00 en 17.00
live vanuit de studio ‘in de
lucht’. Vanaf 1 januari 2014
zal het programma ook één
keer per maand vanaf locatie
gepresenteerd worden. Het
radioprogramma wordt een
mix van business, cultuur &
lifestyle. “Een kruising tussen Business Class van RTL
7, The Friday Move van BNR
en vrijdagmiddag live van
radio 1 op lokaal niveau”,
aldus Lars van Loon. “Maar
we maken een programma
in onze eigen stijl, en bieden
daarmee een platform voor
ondernemers in de regio.”
Met 6FM in Business richt
de lokale omroep zich op
de doelgroep midden 20 tot
60 jaar, met up tempo muziek, zoals soul en disco uit
eind jaren zeventig / begin
jaren tachtig. Maar de kern
van het programma zijn de
gesprekken met de diverse

gasten. Met als focus business en ondernemerschap,
waarbij onderwerpen als
crowdfunding, het begeleiden van start ups, maar ook
de strijd die veel ondernemers voeren om te overleven regelmatig aan de orde
zullen komen. Dat laatste
is het stokpaardje van Lars
van Loon, expert op het gebied van Finance & Control.
“Dat is mijn werk, ik doe
dat dagelijks. Waarbij ik mij
vooral bezig houd met goed

DUO KAN ELKAAR
ENTHOUSIASMEREN,
MAAR HEEFT ROLLEN
GOED VERDEELD
luisteren, wat speelt er bij de
ondernemer, en wat kunnen
anderen ervan leren.” Kent
Hanson, jazzkenner en eindredacteur actualiteiten, gaat
in op de wat meer luchtige
zaken als lifestyle en cultuur. “Boten, auto’s, gastronomie, cabaret, zijn de onderwerpen waar je aan moet
denken”, licht Kent toe.
Je bent bij 6FM in Business
te gast omdat je een leuk,
interessant verhaal te vertellen hebt als ondernemer
en daar met veel passie over
kunt praten. Zodra het de
richting opgaat van een reclamepraatje grijpen we in,”
aldus Lars van Loon. “We
zijn en blijven een publieke
omroep.
Reclame maken kan wel
hoor, maar daar hebben we

Lars van Loon (links) en Kent Hanson: de motoren achter het nieuwe programma
Foto Yvette Geerts

een andere afdeling voor….”
Het tweetal is al een aantal
jaar betrokken bij 6FM. Lars
van Loon als bestuurslid en
Kent Hanson als programmamaker bij onder meer
‘Gooi- en Eemland Actueel’
en ‘Say Yes to Jazz’. Lars van

Loon schuift af en toe aan als
co-host: “We kunnen elkaar
heel goed enthousiasmeren,
maar er is dus ook een duidelijke rolverdeling,” vertelt
Lars van Loon.
www.6fm.nl of mail naar
kent@6fm.nl / lars@6fm.nl
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Moruga stickblock
Multifunctionele flexibele
kern voor het opbergen
van messen, pollepels,
etc.

Bestekset Sola Capri
8 persoons - 70 delig

Topmodel, modern. 18-10 zilverwit edelstaal.

Koekenpannen met keramische anti-aanbaklaag
Keramische coating, geschikt voor elke hittebron, geen schadelijke deeltjes,
hittebestendig tot 450˚ eco-geproduceerd tot 60% minder co2 -uitstoot.

39.

95

14.95
ø 28 cm van 37.95 voor 17.95
ø 30 cm van 45.95 voor 19.95

ø 24 cm van 30.95 voor

Bespaar
Bespaar22.-

17.95

Afwasbaar

ø 20 cm

25.

Keramische Messenlijn
Eco-materiaal/geproduceerd, harder dan
staal, vlijmscherp, geen slijpstaal meer nodig.
Chefmes

Zo dromen ze een beetje over grote successen… Het
klinkt toch een beetje als een jongensdroom, een eigen
radioprogramma. Maar de twee laten zien dat ze gedreven zijn om van 6FM in Business een succes te maken.
Tot slot roepen ze enthousiaste ondernemers uit de regio
op die willen meewerken aan het nieuwe programma.

Bespaar
Bespaar16.-

van 29.95 voor 14.95

9.

95

95

369.Bespaar
Bespaar
240.-

129.-

Bestekset Sola Lotus
8 persoons - 70 delig

Topmodel, modern, met staande messen!
18-10 zilverwit edelstaal.

Voor een totaalaanbod van keukenartikelen, bezoek onze webshop sola-fabriekswinkel.nl
Vleesmes

Groentemes

van 31.95 voor 15.95

van 23.95 voor 11.95

Keukenmes klein van 13.95 voo
voor 6.95

Kookset Sola Venice
Geschikt voor elke hittebron, maatverdeling,
vuurvaste grepen door siliconen handles,
zilverwit, stoer en robuust.

van 12.95 voor 5.95

Dunschiller

5.

95

Bespaar
Bespaar3.-

2.95

369.Bespaar
Bespaar
230.-

179.Bespaar
Bespaar
109.05

Schilmes

Maatverdeling

Stoomgat

69.

95

139.-

Bestekset Sola Montreal
8 persoons - 70 delig

Topmodel, modern, met staande messen!
18-10 zilverwit edelstaal.
Vuurvaste grepen

Sola BV, Van Reenenweg 155 3702 SJ Zeist. Tel. 030 6923364
Maandag gesloten - di t/m vr 9.00 - 17.00 uur
za 11.00-17.00 uur.
Voor overige vestigingen zie:

sola-fabriekswinkel.nl

379.Bespaar
Bespaar
230.-

149.-

