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PERSBERICHT 
19/12/2014 

 

14/0803 – Gent kleurt oranje tijdens nieuwjaarsdrink op 18 januari 2015 

 

Op zondag 18 januari 2015 organiseert de Stad Gent van 11 tot 13 uur de traditionele 

nieuwjaardrink voor het eerst onder en rond de Stadshal. Alle Gentenaars worden uitgenodigd 

om samen met het stadsbestuur te klinken op het nieuwe jaar. Het thema van de 

nieuwjaarsdrink is ‘Gent kleurt oranje’, omdat 200 jaar geleden het Verenigd Koninkrijk der 

Nederlanden werd gesticht. Speciaal voor de allerkleinste Gentenaars wordt bovendien een 

aantal nieuwe initiatieven uitgewerkt op deze editie van de nieuwjaarsdrink.  

 

Nieuwjaardrink 2015: Gent kleurt oranje 

Traditiegetrouw opent de Bellenman de nieuwjaarsdrink op zondag 18 januari 2015 om 11 uur. 

Daarna wenst burgemeester Daniël Termont alle Gentenaars het beste en brengt ’t Spelleke van 

Drei Kluite de nieuwjaarskoenfeeranse .  

Met het thema ‘Gent kleurt oranje’ herdenkt de nieuwjaardrink de stichting van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden, 200 jaar geleden. Dj-duo Marcel & Vicky, voor de gelegenheid 

gekleed in Belgische en Nederlandse kleuren, zorgt voor de ambiance met sfeermuziek met een 

Belgische en Nederlandse knipoog. Presentator Jan Matthys (beter bekend als Homo Turisticus) 

gaat met ‘nen Hollander’ een ‘moppenbattle’ aan en zij wisselen het dj-duo af. 

De nieuwjaardrink wordt afgerond om 13 uur met de samenzang van Klokke Roeland onder 

begeleiding van ’t Spelleke van Drei Kluite. Daarna speelt de beiaard nog eens Klokke Roeland en 

ten slotte luidt Joris Rasemont de klokken van het belfort. 
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Nieuwjaarsdrink voor jong en oud 

Speciaal voor de allerkleinste Gentenaars wordt een aantal nieuwe initiatieven uitgewerkt.  

Burgemeester Daniël Termont en schepen van Cultuur en Evenementen Annelies Storms roepen 

alle Gentse kinderen op om een nieuwjaarsbrief gericht aan alle Gentenaars in te zenden. De brief 

kan tot woensdag 7 januari 2015 op papier bezorgd worden aan de Jeugddienst, Kammerstraat 

10, 9000 Gent, of ingezonden worden via de website http://jeugd1.gent.be/nieuwjaarsbrief/. De 

tekst mag maximum twintig tekstregels lang zijn.  

Uit alle inzendingen wordt één brief gekozen die door de schrijver mag worden voorgelezen aan 

alle aanwezigen op de nieuwjaarsdrink. Alle andere brieven zijn na afloop terug te vinden op de 

website van de Jeugddienst. 

 

Aan de Botermarkt wordt een kindvriendelijke zone ingericht. Er zijn twee door Gentse kinderen 

versierde kinderbars, waar uitsluitend non-alcoholische dranken geschonken worden. De 

kinderen kunnen deelnemen aan een bloemenworkshop georganiseerd door MSK, er is animatie 

door Driek de Draak en enkele circusartiesten zorgen voor spectaculaire kunstjes. In de 

kinderzone is er een hoekje om luiers te verversen en kinderen te voeden. 

 

Nieuwe locatie: Emile Braunplein, Gouden Leeuwplein, Botermarkt en Poeljemarkt 

Na vijftien edities is de nieuwjaarsdrink uitgegroeid tot een groot succes. Meer dan  

tienduizend Gentenaars en mensen die hun hart verloren hebben aan Gent komen samen om 

elkaar het beste te wensen. Omwille van dit succes heeft de Stad Gent ervoor gekozen om het 

evenement te verplaatsen van het Sint-Baafsplein naar het Emile Braunplein (onder de Stadshal) 

en omliggende pleinen zodat er meer ruimte voor alle aanwezigen is. Zestien drankenchalets 

worden geplaatst op het Emile Braunplein, het Gouden Leeuwplein, de Botermarkt en de 

Poeljemarkt. 

 

Klinken op het nieuwe jaar 

De Stad Gent heeft een budget van 20.000 euro uitgetrokken voor de catering. EMO bvba diende 

het beste voorstel in. Zij schenken 32.000 gratis drankjes, waaronder koffie, chocolademelk, 

glühwein, Gruut Blond, pils, witte wijn, water en frisdranken.  
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Milieuvriendelijk en netjes 

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 nieuwjaardrink 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 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. 

 

Toegankelijk voor iedereen 

De Dienst Evenementen en Feesten engageert een tolk Vlaamse Gebarentaal om de toespraak 

van de burgemeester, de nieuwjaarsbrief van de winnaar en het Nieuwjaarslied van Pierke 

Pierlala te tolken. De teksten van het Nieuwjaarslied en Klokke Roeland zullen ook ter plaatse 

worden uitgedeeld.  

Alle toespraken zullen technisch versterkt worden en dankzij een ringleiding op het centrale 

gedeelte en voor het podium kwalitatief beter hoorbaar zijn voor mensen met een hoorapparaat. 

Voor rolstoelgebruikers wordt voor het podium een afgebakende ruimte voorzien. 

 

Programma 

Timing Act Uitvoerder 

11 uur Muzikaal startschot Marcel & Vicky en Jan Matthys 
11.03 uur Aankondiging 

burgemeester 

Belleman 
11.04 uur Toespraak 

+Nieuwjaarsbrief 

Burgemeester + winnaar wedstrijd briefschrijven 
11.15 uur Koenfeeranse Pierke met 't Spelleke van drei kluite 

11.35 uur Dj-set, moppenbattle  Marcel & Vicky, Jan Matthys, nen hollander 

 
12.56 uur Klokke Roeland - zang Pierke met 't Spelleke van drei kluite 
13 uur Klokke Roeland - beiaard Stadsbeiaardier 
doorlopend kinderanimatie Workshop bloemen, circusartiesten, Driek De Draak 
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Mobiliteit 

Het stadsbestuur roept zoveel mogelijk mensen op om met het openbaar vervoer, per fiets of te 

voet naar de nieuwjaarsreceptie te komen.  

Zo vermijd je lang aanschuiven om te parkeren en blijft het ook veilig als je graag mee toost op 

het nieuwe jaar. 

Alle info via de websites www.delijn.be/gent of www.mobiliteitgent.be  

 

Organisatie 

De nieuwjaardrink wordt georganiseerd door de Dienst Evenementen en Feesten, in 

samenwerking met de Groendienst, die instaat voor de prachtige groendecoratie van het podium.  

 

Informatie 

Dienst Evenementen en Feesten, Jeroen De Weder, Wiedauwkaai 49A, 9000 Gent,  

tel. 09 269 46 32, e-mail jeroen.deweder@gent.be 

 

Bevoegd 

- De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 00, 

fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@gent.be 

- Mevrouw Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,  

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail schepen.storms@gent.be 

- Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis,  

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89,  

e-mail schepen.decruynaere@gent.be 

- De heer Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, stadhuis, 

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, fax 09 266 50 49,  

e-mail schepen.balthazar@gent.be 

- Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis,  

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail schepen.heyse@gent.be 

- De heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 

9000 Gent, tel. 09 266 50 95, fax 09 266 51 09, e-mail schepen.watteeuw@gent.be 
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