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Facebook Live met Joris Hessels en Dominique
Van Malder opent wedstrijd 'Jong en oud in
Gent'

Bij de start van de zesde editie van de wedstrijd 'Jong en oud in Gent' op woensdag

29 april 2020 kunnen jongeren en ouderen via Facebook Live een babbel slaan

met acteurs Joris Hessels en Dominique Van Malder, die vooral bekend zijn van

het Canvasprogramma Radio Gaga.
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OVER STAD GENT

Hoe stellen jong en oud het in hun kot? Hoe onderhouden ze contact? Helpen jong en oud

elkaar doorheen deze moeilijke dagen? Allemaal onderwerpen waarover ze op woensdag 29

april van 11 tot 12 uur via een Facebook Live in gesprek kunnen gaan met Joris Hessels en

Dominique Van Malder. Zij zijn elk apart in 'split screen' te zien vanuit hun kot, en geven samen

ook de aftrap van de wedstrijd 'Jong en oud in Gent'.

'Jong en oud hebben elkaar nodig. Nu ze elkaar moeten missen, is dat meer
dan ooit duidelijk. De Stad Gent hecht veel belang aan initiatieven die jong en
oud samenbrengen, en beloont ze daarom elk jaar met een prijs. Voor deze
editie kijken we erg uit naar inzendingen waarbij jong en oud samen iets doen,
elk van uit hun eigen kot.' 
— Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid

Wedstrijd 'Jong en oud in Gent'

De wedstrijd 'Jong en oud in Gent' beloont initiatieven die jong en oud samenbrengen en van

Gent een leeftijdsvriendelijke stad maken. Iedereen kan met een project aan de wedstrijd

deelnemen tot en met 31 augustus 2020 via de website jongenoudingent.be.

Een jury van jongeren en ouderen selecteert drie winnaars, die elk een geldprijs (700-500-250

euro) krijgen. De prijsuitreiking vindt plaats op maandagnamiddag 20 november, bij de start

van de Seniorenweek, in het stadhuis.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent

https://www.facebook.com/gentplus50/live
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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