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PERSBERICHT 
 

 
Animaties, 
ontmoetingen,…Radio 
1070 is terug! 
 

 

Radio 1070, een initiatief van Elke Roex, schepen voor Nederlandstalige cultuur en jeugd, 

met de steun van Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, en het schepencollege, 

is terug! Vanuit een reizende caravan maken de cultuurdienst, de jeugddienst, de 

bibliotheek en het gemeenschapscentrum De Rinck deze zomer opnieuw hyper-lokale 

radio, samen met tal van inwoners en organisaties van Anderlecht. 

 

Met een vliegende start op het Séverineplein op 26 juni is Radio 1070 klaar voor de derde XL-

editie. Een hele zomer lang gaat de caravan op tour in verschillende Anderlechtse wijken, dus 

mis het niet! 

 

Kom zingen, dansen, stoom afblazen, anekdotes vertellen over de buurt... Of doe mee aan één 

van de vele activiteiten rondom de caravan: van een fietsworkshop tot live concerten: allemaal 

100% Anderlecht! 

 

“Radio 1070 gaat over Anderlechtenaren en geeft ze een stem. Naast het animeren van de buurt 

en het aanbieden van activiteiten, wil Radio 1070 vooral verbinding en ontmoeting creëren. Dit is 

een project dat ons nauw aan het hart ligt”, legt Elke Roex, schepen van Nederlandstalige cultuur 

en jeugd, uit. 
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"Anderlecht zal deze zomer heel levendig zijn. We zijn blij dat we de Anderlechtenaren 

verschillende animaties, workshops, sportactiviteiten of ontmoetings- en gespreksmogelijkheden 

zoals Radio 1070 kunnen aanbieden. Wat zeker is, is dat er voor elk wat wils is! verheugt zich 

Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht. 

 

Programma : 

- Flow Up Festival zwembad Flow: 09/07 - 10/07 (15:00-20:00) 
- Metro Aumale: 14/07 - 16/07 (15:00-19:00) 
- Kuregem Plage: 27/07 (15:00-20:00) 
- Peterbos Bloc 3: 11/08 - 13/08 (15:00-19:00) 
- Tipi: 19/08 (15:00-20:00) 
- Bizetplein: 25/08 - 27/08 (15:00-19:00) 
 

Om ons te volgen of mee te doen: surf naar www.radio-1070.be 

 

 

 

 

http://www.radio-1070.be/

