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Gent telt met gekruiste vingers af naar 2021

Ook Gent kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe jaar. De Stad kruist samen met alle

Gentenaars de vingers, een boodschap die in de hele stad wordt verspreid. Een

klok telt mee de seconden af, en intussen gaat Kommil Foo aan de slag met de

nieuwjaarswensen van zo'n 350 Gentenaars.
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http://persruimte.stad.gent/


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.

De Stad Gent blijft alle Gentenaars oproepen om de regels strikt te volgen, want alleen zo

krijgen we straks uitzicht op een jaar dat vrijer en onbezorgder is dan het huidige. Want alle

Gentenaars kruisen samen de vingers voor een beter jaar. Vanaf eind december verschijnt die

boodschap overal in het straatbeeld, op borden en affiches, op bushokjes en infozuilen, zelfs op

de schermen van de Ghelamco Arena. En vanaf 18 december telt de klok op de Charles De

Kerckhovelaan de dagen mee af naar 2021. Op de website ishetal2021.gent kunnen Gentenaars

elke seconde zien wegtikken.

Intussen werken Raf en Mich Walschaerts naarstig verder aan het Gentse nieuwjaarslied. Zo'n

350 Gentenaars stuurden een nieuwjaarswens in via e-mail of lieten een berichtje achter op het

antwoordapparaat van Kommil Foo. De wensen zijn heel uiteenlopend, van elkaar nog eens een

kus kunnen geven tot een tournée générale in een van de vele Gentse cafés. Het Gentse

nieuwjaarslied van Kommil Foo wordt eind december de wereld ingestuurd.

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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