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Wekelijks radioprogramma brengt jonge en
oude Gentenaars samen

De eerste uitzending van het nieuwe, wekelijkse radioprogramma van de Stad

Gent is morgen, op woensdag 20 mei 2020, van 15 tot 17 uur te beluisteren op

Stadsradio Vlaanderen (103.8 FM). Jong en oude, bekende en minder bekende

Gentenaars gaan er in gesprek, luisteraars kunnen een nummer vragen en er zijn

updates over Gent in tijden van corona.

Hart onder de riem

Jong en oud in Gent, een project van de Stad Gent, lanceert de wekelijkse radio-uitzending met

de bedoeling om Gentenaars over generaties heen samen te brengen, ook als afstand houden de

regel is geworden. Het idee ontstond na het succes van het vorige initiatief 'Radio Dansant' ,

waarbij jongeren op Urgent twee dagen lang muziek draaiden speciaal samengesteld voor

ouderen.
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http://www.stadsradiovlaanderen.be/
https://jongenoudingent.be/


'Dat laatste initiatief werkte zo aanstekelijk dat we met radio willen verdergaan.
Radio is een dankbaar medium om mensen samen te brengen, zeker
kwetsbare ouderen met weinig digitale vaardigheden. Via de Stadsradio
kunnen we hen elke woensdag een hart onder de riem steken. We werken
hiervoor nauw samen met lokale dienstencentra, assistentiewoningen en
woonzorgcentra.' 
— Rudy Coddens, schepen van Seniorenbeleid

Babbels en informatie

Voor het wekelijkse radioprogramma slaat Jong en Oud in Gent de handen ineen met

Stadsradio Vlaanderen. Radiomaker Geert Bollé houdt korte babbels met jongeren en ouderen,

met bekende en minder bekende Gentenaars, met buurtwerkers, zorgverleners,

cultuuraanbieders, enzovoort. Luisteraars kunnen ook verzoeknummers aanvragen, en er komt

informatie over Gent 'in tijden van corona': de aankondiging van activiteiten,

opvangmogelijkheden, de laatste nieuwtjes over de lokale dienstencentra, enzovoort.

En natuurlijk wordt er ook reclame gemaakt voor de wedstrijd Jong en Oud in Gent. De

wedstrijd 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.

Het nieuwe radioprogramma is elke woensdagnamiddag, van 20 mei tot eind augustus,

tussen 15 en 17 uur te beluisteren op Stadsradio Vlaanderen op 103.8 FM of online.

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
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OVER STAD GENT

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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