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Winterevenementen in de Gentse wijken

Tussen half december 2018 en eind januari 2019 organiseren bewonersgroepen,
buurtwerkers en wijkpartners winterevenementen in verschillende Gentse
wijken. Op die manier wensen buren elkaar en hun bezoekers een fijn en
inspirerend burenjaar.
De Stad Gent nodigt alle Gentenaren uit om deel te nemen aan de winterevenementen in
verschillende wijken. Traditiegetrouw staan deze activiteiten in het teken van ontmoetingen
tussen buren en willen ze mensen met elkaar verbinden.
Het aspect 'verbinden' kreeg dit jaar op een originele manier vorm: de uitnodigingen zijn
voorzien van een afscheurbaar postkaartje met daarop een oude foto van de wijk. De kaartjes
met 'Beste wensen uit ... ' kunnen apart verstuurd worden naar familie, vrienden of kennissen.
Of ze kunnen als heuse 'collector's items' een brug slaan tussen oud en nieuw.

Door te werken met herkenbare beelden uit de Gentse wijken, zet het buurtwerk volop in op
buurtidentiteit. De kaartjes geven vorm aan een gezamenlijk buurt-verleden en maken mensen
trots op hun buurt.

Overzicht van de winter-buurtevenementen
Dampoort: Winterontbijt op zaterdag 15 december 2018 van 9 tot 12 uur in Buurtcentrum
Dampoort, Doornakkerstraat 54 en in het OCMW, Wittemolenstraat 89, Sint-Amandsberg
Sluizeken-Tolhuis-Ham: Winterfeest op zaterdag 15 december 2018 van 16 tot 19 uur in
Buurtcentrum Sluizeken, Godshuishammeke 20, Gent
Brugse Poort-Malem: nieuwjaarsevenementen
Nieuwjaarsbrunch op zaterdag 12 januari 2019 van 10 tot 13 uur in Buurtcentrum Brugse
Poort, Kokerstraat 36 (Kokerpark), Gent
Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 18 januari 2019 van 15.30 tot 18.30 uur op het Fonteineplein,
Gent
Muide-Meulestede-Afrikalaan: nieuwjaarsfeest op zaterdag 12 januari 2019 van 11 tot 14
uur in Buurtloods Lucien De Ridder, Patrijsstraat 10, Gent
Gentbrugge: nieuwjaarsfeest op zaterdag 12 januari 2019 van 17.30 tot 20
uur in Buurtcentrum Gentbrugge, E. Hullebroeckplein 1, Gent
Bloemekenswijk: nieuwjaarsreceptie op vrijdag 18 januari 2019 van 16 tot 19 uur op het
Edmond van Beverenplein, Gent
Nieuw Gent-Steenakker: nieuwjaarsontbijt op zondag 20 januari 2019 van 9 tot 12 uur in
Buurtcentrum Nieuw Gent en Welzijnsbureau Nieuw Gent, Rerum-Novarumplein 180, Gent
Macharius-Heirnis: nieuwjaarsreceptie op zondag 20 januari 2019 van 11 tot 14 uur in
Buurtcentrum Macharius, Tarbotstraat 61A, Gent
Watersportbaan: nieuwjaarsfeest op vrijdag 25 januari 2019 van 17.30 tot 21
uur in Buurthuis De Kring, Neermeerskaai 2, Gent
Rabot-Blaisantvest: nieuwjaarsontbijt op zaterdag 26 januari 2019 van 9 tot 11 uur in
Buurtcentrum Rabot, Jozef II-straat 104-106, Gent

Bernadette: nieuwjaarsfeest op zaterdag 26 januari 2019 van 14 tot 17 uur in Edugo SintBernadette,
Sint-Bernadettestraat 249, Sint-Amandsberg
Ledeberg-Moscou: nieuwjaarsreceptie op zaterdag 26 januari 2019 van 16 tot 19 uur in
Parochiezaal, Ledebergplein 21, Ledeberg
Rooigem: nieuwjaarsreceptie op zondag 27 januari 2019 van 11 tot 13 uur op het
Malpertuusplein aan de Brugsesteenweg (ter hoogte van de bushalte)
Bewoners kunnen voor het programma van het winterevenement in hun buurt terecht op de
website van de Stad Gent.

Nieuwjaarsevenementen van bewonersgroepen in Gent
Bovenstaande winterevenementen zijn georganiseerd door of in samenwerking met de Dienst
Ontmoeten en Verbinden van de Stad Gent. Daarnaast zijn er ook nog nieuwjaarsevenementen
die bewonersgroepen zelf organiseren. Een voorbeeld daarvan is de nieuwjaarsreceptie in
Zwijnaarde op zondag 6 januari 2019 van 11 tot 13 uur. Op het dorpsplein aan de kiosk kan
iedereen terecht voor live muziek, Zwijntjesbier en andere alcoholische en niet-alcoholische
dranken, hapjes, gezellige vuurkorven om je aan te warmen en nog veel meer.
Meer informatie hierover op de website van Uit in 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 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.
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