PERSBERICHT

Succesvol Nederland op RTL 7 op 2 juli:

Zomerse en actuele talkshow vanaf Landgoed Avegoor

29-juni 2016 - Henkjan Smits en Arend Jan Boekestijn zijn de presentatoren van het nieuwe
zomerprogramma op RTL7: Succesvol Nederland. Dit nieuwe onderhoudende en actuele TV-magazine
voor de zondagochtend wordt live opgenomen op Landgoed Avegoor in Eerbeek. In de eerste
uitzending op 2 juli schuiven onder meer aan tafel: voormalig Oranje-speler Willy van de Kerkhof, de
VVD-parlementariër Han ten Broeke, Roland Garos-winnares 2016 Marjolein Buis, Bernt Schneider,
succesvolle entrepreneurs, terwijl chef kok Erik Peters voor de culinaire omlijsting zorgt.

Actualiteit centraal
De talkshow Succesvol Nederland kent een sterk actualiteitswaarde, zowel opiniërend, duidend,
beschouwend en inspirerend. ‘We willen de kijkers op de zondagochtend op een luchtige wijze
meenemen in de wereld van het nieuws, sport en onverwachte maatschappelijk discussies, door
bekende Nederlanders en deskundigen aan het woord te laten. Daarbij schuwen we de discussie niet’,
stelt Erik van der Geest namens het programma.

Intermezzo’s & Amuses
Uiteraard kent Succesvol Nederland intermezzo’s en amuses, zoals muziek, een humoristische kijk op
opmerkelijk nieuwsberichten en lifestyle-items, zoals gezond en smakelijk koken om beter te kunnen
presteren. ‘We hebben in de eerste uitzending een optreden van de souldisco-zanger Mike Peterson,
cabaretier Roeland Segaar schijn zijn licht op de wereld en de chef kok van Fletcher Hotels kookt live
en geeft tekst en uitleg te over gerechten die restaurerend werken.’

Innovatieve ondernemers in beeld: robotisering
Omdat Succesvol Nederland in het tijdslot van Business Class wordt uitgezonden, is er ook aandacht
voor opmerkelijk innovatieve ondernemers ingeruimd. ‘Zo wordt in de uitzending van 2 juli aandacht
besteed aan de robotisering in de veeteelt én aan een nieuwe zienswijze op projectmanagement in de
bouw.’ Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Stichting Nationale Business Succes Award Instituut,
dat zich sterk maakt voor ondernemend Nederland en de grootste ondernemersprijs van Nederland
organiseert. Bernt Scheider licht in Succesvol Nederland toe, wat de waarde is van deze stichting.

Uitzendtijden
Succesvol Nederland wordt tot einde augustus uitgezonden op zondagen van 10:30 tot 12:00 op RTL
7. De herhaling wordt uitgezonden op zaterdag 24.00 uur. Uitzending gemist: u kunt het programma
ook bekijken op RTLXL.nl. Meer informatie over Succesvol Nederland, zie www.succesvol-nederland.nl.
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