
 
 

Den Bosch/Eindhoven, 15 mei 2020 
 
Persbericht 
 

 
Nu ook te beluisteren in Eindhoven, Breda en Oost-Brabant 

Radio Kras: nieuw radioprogramma voor levensveteranen in corona-tijd 
 

 
Radio Kras is een nieuw radioprogramma in Noord-Brabant, gemaakt voor én met aan huis gekluisterde 
levensveteranen. We halen de buitenlucht naar binnen, met persoonlijke verhalen en gepeperde 
meningen van wakkere ouderen, cultuur, natuur en natuurlijk goede muziek. Met presentatoren Michiel 
van de Weerthof en Jozien Wijkhuijs. Radio Kras wordt wekelijks uitgezonden op Orva Radio Den Bosch, 
BredaNu, MFM Radio (Oost-Brabant) en vanaf zondag 24 mei ook in Eindhoven, bij Studio040. 
 
Een groep Brabantse radio- en cultuurmakers sloeg in maart de handen ineen om een bijzonder 
radioprogramma te maken voor en met zeventigplussers die vanwege het coronavirus aan huis gekluisterd 
zijn. Voor eigenwijze levensveteranen die nog op zichzelf wonen en oudere jongelui in verpleeghuizen. 
Levenservaringsdeskundigen die als voorbeeld kunnen dienen voor de jonkies in onze samenleving. En 
vooral niet als risicogroep, kwetsbaar of zorgobject gezien willen worden. 
 
Alle afleveringen (een uur per stuk) zijn wekelijks te beluisteren op vier Brabantse radiostations, en als 
podcast op de site, www.radiokras.nl, en op alle bekende podcastkanalen. Met portretten en 
levenswijsheden van wakkere ouderen, lekkere muziek, correspondenten uit de toekomst en natuurfreaks. 
De vijfde aflevering is inmiddels uitgezonden in Den Bosch. De uitzendingen worden nadrukkelijk gemaakt 
samen met de doelgroep. In Den Bosch werken we samen met de ouderengroep Wakkere Ouderen, die zich 
hard maakt voor actieve participatie van ouderen in de samenleving. In Eindhoven werken we samen met 
de grote woon-zorgorganisatie Vitalis – iedere uitzending wordt samen met bewoners van Vitalis gemaakt. 
Vanaf eind mei zenden we ook wekelijks een hoorspel uit, met 70-plussers als stem-acteurs.  
 
Cabaretier en radiofreak Vincent Bijlo over Radio Kras in het programma Vink op Radio 1: ‘Mooi, leuk, heel 
prettig en lief, zonder dat het truttig wordt.’ 
 
 
Om te kunnen blijven uitzenden hebben we donaties en investeringen nodig, ook van particulieren. 
Daarvoor zijn we een ‘Petje Af-campagne’ gestart: https://petje.af/radiokras 
 
Radio Kras wordt mede mogelijk gemaakt met bijdragen van: Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, 
Gemeente 's-Hertogenbosch, Hermes Cultuurfonds, Cultuurfonds Eindhoven, Dela Eindhoven, Watershed, 
Sluyterman van Loo fonds, VSBfonds en enkele private investeerders.  
 
Initiatiefnemers 
Joost van Pagée: projectcoördinator, zakelijk leider en hoofdredactie 



Stan van Herpen: projectleider Eindhoven en hoofdredactie  
Michiel van de Weerthof: presentator, samensteller en hoofdredactie 
Jozien Wijkhuijs: presentator en samensteller 
Jaap Klink: initiatiefnemer, aanjager en bruggenbouwer  
Team: Weerthof & Pagée, Stan Gonera, Floor Snels, Tony Hoffa, Ilse Meulendijks, Anna van Ludwig en 
Corinne Heyrmans (team Eindhoven). 
 
 
BERICHT VOOR DE REDACTIE 
Voor meer informatie, neem contact op met: 
Joost van Pagée, contact@radiokras.nl, 06-47680393 (projectcoördinator/ hoofdredactie) 
Stan van Herpen, stanvh@xs4all.nl, 06-18148859 (projectleider Eindhoven/ hoofdredactie) 
Jaap Klink, jaap@broed.nu, 06-24919183 (Initiatiefnemer) 
 
 
 
 
 
 
 
 


