
Klinken op vrede tijdens de Nieuwjaarsdrink 2018

Het Gentse stadsbestuur nodigt alle Gentenaars uit voor een gratis
nieuwjaarsdrink, op zondag 14 januari 2018 van 11 tot 13 uur onder de stadshal. In
2018 is het exact 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan WOI, daarom staat dit
jaar in het teken van de vrede.

Thema: 'Gent, strijd mee voor vrede!'

In 2018 staat de Nieuwjaarsdrink in het teken van vrede, naar aanleiding van de 100ste
verjaardag van het einde van WO I. 2018 wordt het vredesjaar in Gent (en ver
daarbuiten) met tal van activiteiten die door vele partners in de stad georganiseerd
worden. In samenspraak met het Vredeshuis werd beslist om het themajaar 'Gent, strijd
mee voor vrede' te starten op 14 januari 2018 tijdens de Nieuwjaarsdrink.

Programma



Burgemeester Daniël Termont verkondigt zijn nieuwjaarswensen gevolgd door het
nieuwjaarslied van ‘t Spelleken van Drei Kluiten. Na die traditionele
nieuwjaarsingrediënten zorgt het zangcollectief 'Allez, Chantez!' voor de muzikale
omkadering. In een open en ongedwongen sfeer wordt iedereen uitgenodigd om mee te
zingen met speciaal uitgekozen vredesliedjes. De songteksten worden uitgedeeld en het
publiek wordt begeleid om samen voluit mee te zingen. De nieuwjaarsdrink eindigt om 13
uur met de samenzang van Klokke Roeland onder begeleiding van ’t Spelleke van Drei
Kluiten.

Nieuwjaarsdrink voor jong en oud

Gent, kind- en jeugdvriendelijke stad, verwelkomt ook tijdens de nieuwjaarsdrink het
jonge publiek. Met gekleurd papier, kraaltjes en knutselmateriaal gaan de kinderen aan
de slag om een lichtgevende poppy of klaproos, hét symbool van WO I te maken. De
lichtgevende poppy legt alvast een link naar het aankomende Lichtfestival. De workshops
vinden plaats in de kindvriendelijke zone, met vlakbij de openbare toiletten, een
kinderververshoek en de kinderbar van de Jeugddienst.

Nieuwjaarsdrink toegankelijk voor iedereen

De Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren engageert opnieuw een tolk
Vlaamse Gebarentaal om de toespraak van de burgemeester te tolken. De teksten van
het ‘Nieuwjaarslied’ en ‘Klokke Roeland’ , alsook alle teksten van 'Allez, Chantez!' zullen
ook ter plaatse worden uitgedeeld. Alle toespraken zullen technisch versterkt worden en,
dankzij een ringleiding op het centrale gedeelte voor het podium, kwalitatief beter
hoorbaar zijn voor mensen met een hoorapparaat. Voor rolstoelgebruikers wordt vóór het
podium een afgebakende ruimte voorzien.

Klinken op een vredevol 2018

De Stad Gent heeft 20.000 euro gereserveerd voor de catering. Emo bvba zal voor dit
bedrag 28.834 gratis drankjes uitschenken, waaronder soep, thee, glühwein, Duvel,
Gruut, pils, water en fruitsap.

Milieuvriendelijk en netjes



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 259.000 inwoners en 74.000
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.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

IVAGO en de Stad Gent voorzien ruim 13.000 herbruikbare bekers voor de dranken en
roepen de aanwezigen opnieuw op om een eigen ‘mokke’ mee te brengen. De Chiro
Lourdes zorgt er onder leiding van IVAGO voor dat het plein tijdens en na de
nieuwjaarsdrink netjes wordt gehouden en sorteert het afval op het plein. Onder het
motto ‘samen houden we het netjes’ vraagt de Stad Gent ook de medewerking van alle
aanwezigen om de herbruikbare bekers terug naar de drankstanden te brengen, het afval
te sorteren en glazen flessen die van thuis worden meegebracht terug mee te nemen
naar huis of in de glasbakken op het plein te deponeren .

De Nieuwjaarsdrink is een organisatie van de Dienst Evenementen, Feesten, Markten en
Foren van de Stad Gent. Gentenaars met vragen kunnen terecht bij Gentinfo op het
nummer 09 210 10 10 of via mail gentinfo@stad.gent.

Informatie
Heidi Rogiest, communicatie Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09
269 46 03, e-mail heidi.rogiest@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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