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11.000 Gentenaars klinken samen op 2023
tijdens nieuwjaarsdrink

11.000 Gentenaars zijn vandaag, zondag 15 januari, samengekomen rond de

stadshal om elkaar het beste te wensen voor 2023 tijdens de nieuwjaarsdrink. Die

kon na twee jaar afwezigheid door corona opnieuw plaatsvinden. De Stad

verdeelde 28.000 gratis drankjes.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/464364


Na twee afgelaste edities door corona vond de nieuwjaarsdrink vandaag opnieuw plaats rond de

Gentse stadshal. Het evenement was aan zijn 22ste editie toe en lokte XXX Gentenaars naar de

binnenstad. Er werden 28.000 gratis drankjes verdeeld, van bier en glühwein tot water, cola,

fruitsap en zelfs soep.

In zijn nieuwjaarstoespraak verwees Gents burgemeester Mathias De Clercq naar de woelige

tijden waarin we leven maar ook naar de veerkracht van de Gentenaars. Hij loofde de vele

individuele Gentenaars en Gentse organisaties die zich inzetten voor wie het moeilijk heeft en

zo bijdragen aan een solidaire stad.

Samen klinken op het nieuwe jaar, al dan niet met een goed gevulde
strijkplank in het midden, het blijft een sterke Gentse traditie. Aan alle
Gentenaars: ientse mee suiker!
— Mathias De Clercq, burgemeester

Op het podium zorgde de 18-koppige Gentse brassband Brazzmatazz voor de juiste sfeer en

brachten Pierke en 't Spelleke van Drei Kluiten een satirisch nieuwjaarslied.

Het doet deugd om eindelijk weer onze nieuwjaarsreceptie te kunnen
organiseren en met de Gentenaars te kunnen klinken op het nieuwe jaar. We
bieden vanuit de Stad zelf wat aan, sommigen brengen iets mee, maar vooral:
iedereen samen en content. Prachtig! We gaan voor een jaar waarin we alles
kunnen organiseren wat we willen organiseren.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten

Voor elke Gentenaar

Ook dit jaar werden de toespraken via een ringleiding kwalitatief beter hoorbaar gemaakt voor

mensen met een hoorapparaat. Een tolk Vlaamse Gebarentaal zorgde dan weer voor een

vertaling van de toespraak van de burgemeester en de teksten van het nieuwjaarslied en Klokke

Roeland. Voor mensen met een beperking werd voor het podium ook een specifieke zone

voorzien, zodat zij alles goed konden volgen.



Contact voor de pers

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

mail thomas.dierckens@stad.gent

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-

mail joris.wauters@stad.gent

Bevoegd

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

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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