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Vuurwerk aan Portus Ganda en 28.000 drankjes
onder de stadshal

De Stad Gent sluit 2019 traditiegetrouw af met vuurwerk aan Portus Ganda. Het

nieuwe jaar wordt ingezet op zondag 12 januari 2020 met de nieuwjaarsdrink

onder de stadshal. Daar trakteert de Stad met 28.000 drankjes. Speciaal voor het

Van Eyckjaar ontwikkelde Dok Brewing Company, in opdracht van de Stad Gent,

het OMG-bier. Dit bier zal tijdens de nieuwjaarsdrink in primeur te proeven zijn.

Vuurwerk aan Portus Ganda

Op dinsdag 31 december 2019 kunnen alle Gentenaars vanaf 23 uur terecht aan Portus Ganda

om de overgang van oud naar nieuw in te zetten. Er worden sfeerbeelden geprojecteerd op een

groot scherm ter hoogte van de Slachthuisbrug. Om 23.30 uur start de sfeermuziek, waarna het

vuurwerk klokslag middernacht van start gaat. Het vuurwerk duurt 20 minuten.

De publiekszone strekt zicht uit van de Koepoortkaai, over het Jules de Vigneplein, het

Veermanplein en de Nieuwbrugkaai tot de Sint-Jorisbrug. Het is verboden om in de

publiekszone eigen vuurwerk af te steken. Er worden voldoende afvalkorven voorzien, zodat

bezoekers hun glas en ander afval op een correcte manier kunnen deponeren.



Nieuwjaarsdrink onder de stadshal

Het Gentse stadsbestuur nodigt alle Gentenaars uit voor de gratis nieuwjaarsdrink op zondag 12

januari 2020. De nieuwjaarsdrink start om 11 uur en eindigt om 13 uur. De Stad trakteert met

28.000 drankjes, omgerekend goed voor 7.000 liter drankjes. Alle dranken worden geschonken

in herbruikbare bekers.

'Speciaal voor het Van Eyckjaar ontwikkelde Dok Brewing Company, in
opdracht van de Stad Gent, het OMG-bier. Dit bier zal tijdens de
nieuwjaarsdrink in primeur te proeven zijn. Het Van Eyckbier is een
meergranensaison van 6%, gemaakt van haver en spelt. Het bier bevat ook
lievevrouwbedstro, een kruidachtige plant die op het Lam Gods afgebeeld
staat.'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen en Feesten

Programma

Om 11 uur stipt opent de Belleman de nieuwjaarsdrink, waarna de burgemeester zijn

nieuwjaarsboodschap brengt. Na de nieuwjaarswensen volgt het nieuwjaarslied van Pierke en ’t

Spelleken van Drei Kluiten. Na het nieuwjaarslied is het de beurt aan de coverband 'Men and a

Lady', die klassiekers brengt uit de jaren 50 en 60.

De presentatie is in handen van Jan Matthys. De volledige nieuwjaarsdrink vindt plaats onder

het goedkeurend oog van het Lam Godsschaap. Voor de kinderen is er een aparte zone voorzien

met een kinderbar, een knutselworkshop en poppentheater.

Wensbox

Op woensdag 8 en vrijdag 10 januari 2020 verschijnt er een wensbox op enkele

verrassingslocaties in de stad. Wanneer Gentenaars op de bel drukken, krijgen ze een

persoonlijke en originele wens. Op zondag 12 januari zal de wensbox ook te vinden zijn op de

nieuwjaarsreceptie. Gentenaars die liever digitale wensen uitsturen, kunnen hiervoor surfen

naar www.stad.gent/leutig2020.

Bekijk het overzicht met de drankstanden tijdens de Nieuwjaarsdrink

Bekijk het volledige programma 

https://stad.gent/leutig2020
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/41145-20191213_AV_2020%20NJD_Drankverspreidingsplan-b49be5.pdf
https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/nieuws-evenementen/nieuwjaarsdrink-onder-de-stadshal


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

 

Contact

Jeroen De Weder, coördinator van beide evenementen bij de Dienst Evenementen, Feesten,

Markten en Foren, tel. 09 323 63 20, e-mail jeroen.deweder@stad.gent

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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