
Studenten bouwen feestje samen met
buurtbewoners

Bij de start van het academiejaar lanceerde het stadsbestuur Game of
Ghenteneers. Met dat spel wil men via uitdagingen studenten en
buurtbewoners meer met elkaar in contact brengen. Op woensdag 19
oktober 2016 vindt een eerste activiteit plaats: de bewoners uit de wijken
Coupure Links en Coupure Rechts komen elk op een eigen campus samen
om eten en drinken te delen. Het beloven leuke feestjes te worden.
Benieuwd wie de meeste punten scoort...

Bacchanale feestjes

Bij het begin van het academiejaar schotelde De Stad Gent Coupure Links en Coupure
Rechts, twee Gentse studentenbuurten, een eerste uitdaging voor. De buurt die het beste
een eetfeestje kon organiseren met studenten én buurtbewoners, zou de eerste ronde
van Game of Ghenteneers winnen. Dat is een wijkwedstrijd met als inzet de titel ‘Strafste
Studentenbuurt van het Jaar’.



‘Bacchanale feestjes, daar gaat de eerste opdracht over. Organiseer op 19 oktober
een zo decadent mogelijk feest met de mensen uit uw buurt.’

— Jan Matthys, Homo Turisticus 

De inwoners van de twee wijken kregen een uitnodiging voor het eetfeest in de bus. Die
van Coupure Links worden op woensdag 19 oktober 2016 om 18 uur verwacht op de
Campus Bijloke van HoGent (Jozef Kluyskensstraat), de inwoners van Coupure Rechts
kunnen naar Campus Sint-Lucas van KU Leuven (Hoogstraat 51). Wie meedoet met het
spel kon vooraf een raambordje uithangen met de tekst ‘Hier leeft een Ghenteneer’.

Punten scoren

Om de uitdaging tot een goed einde te brengen raadde de Stad Gent aan om een
burengroepje te vormen en alles samen voor te bereiden. Er kan namelijk een punt
gewonnen worden voor het feest met het beste evenwicht tussen bewoners en
studenten, een punt voor het grootste aantal aanwezigen en één voor de mooiste tafel.
Idealiter bestaat zo'n groepje uit een mix van studenten en buurtbewoners.

‘Enige samenwerking is vereist om de uitdaging tot een goed einde te brengen. Dit
leeft ook in de wijken. In de Facebook-groep zien we dat zowel bewoners van
Coupure Links als Rechts inspanningen doen om op voorhand met elkaar af te
spreken. We juichen dat alleen maar toe.’ 

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Tweede uitdaging

De tweede uitdaging van Game of Ghenteneers wordt overigens op woensdag 19
oktober 2016 bekendgemaakt. De aanwezigen op de eetfeestjes krijgen een uitnodiging
om hieraan deel te nemen. De opdracht zal via een filmpje ook worden bekendgemaakt
op sociale media en de website van de Stad Gent.

Informatie
Anneke Vanden Bulcke, studentenambtenaar, Jeugddienst, gsm 0473 87 33 88, e-mail
anneke.vandenbulcke@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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