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De eerste dagen van deze twaalfde editie waren een 
ongekend succes ! 

Afgelopen zondag 8 december, tijdens de Kerstparade 
van RTL werd het aantal aanwezigen op 150.000 
geschat,  hetgeen een absoluut record voor het parcours 
vertegenwoordigd. 

Kwalitatief hoogstaande culturele activiteiten, feeërieke 
attracties, mooi weer…  allemaal droegen ze bij tot dit 
mooie succes. 

Voortaan strekt de goede naam zelfs ver over de landsgrenzen : door de Engelse tour operators werd 
Winterpret reeds de origineelste van Europa verkozen en ook de nominatie voor de beste Europese 
Kerstmarkt van Europa is binnen : www.europeanbestdestinations.org/christmas-markets

EEN MAGISCHE KERSTMARKT !

De kraampjes, de attracties en de animaties volgen elkaar voor  
2 km op, hetgeen van Winterpret een uniek evenement maakt !

220 chalets stellen een grote verscheidenheid aan schotels en 
originele cadeau ideeën voor. 
Het is ook de gedroomde kans om magisch en winters Brussel te 
(her)ontdekken in feestkleuren, alsook de gezelligheid van haar 
bewoners en de talrijke tradities uit de vele verschillende landen en 
culturen. 

Dit jaar werd een authentieke Zwitserse chalet opgetrokken in het 
hart van het parcours, als 1 van de grote nieuwigheden van deze 
editie. De bezoekers kunnen er genieten van heerlijke fondues en 
traditionele raclettes, alsook van andere typische streekgerechten, 
vergezeld door een gereputeerde Zwitserse wijn van Lavaux of 
Fendant. Alle producten kunnen eveneens afgehaald worden. 

Gemeenschappelijke terrassen werden aangelegd en zijn zeer 
succesvol ! Ze vergemakkelijken de doorgang op de markt.  

MAKE A WISH, VOOR WIE NOG EEN CADEAU IDEE ZOEKT  
EN TEGELIJK OOK EEN GOED DOEL WENST TE STEUNEN.  

De magie van Kerstmis drijft op een wind van vrijgevigheid en solidariteit.

De vereniging Make-A-Wish maakt ernstig zieke kinderen gelukkig. Door hun diepste wensen te 
realiseren, wil de vereniging hen hoop, kracht en vreugde brengen.



Op vrijdag 13 december zal ‘Des Rêves et des Étoiles’ plaatsvinden 
in Paleis 12, met als deelnemende artiesten : Hooverphonic,  
Grand Corps Malade, Michaël Gregorio, Saule, Suarez, Noa Moon, …

Op 14 en 15 december komen vrijwilligers van de vereniging samen bij 
de kerstboom op de Grote Markt om u hun magische sterren te koop aan te bieden. Uw vrijgevigheid 
zal bijdragen tot het waarmaken van een droom van een van de vele kinderen die hun wensen aan 
de vereniging hebben toevertrouwd. 

Meer info : www.makeawish.be
Tickets voor het concert :  www.yetix.be – 070/79.00.70 (0,30€/min).

EEN ONMISBAAR POPPENTHEATER !  

Het Koninklijk Theater Les Cœurs de Bois brengt ‘De nachtegaal’, een sprookje van Hans-Christian 
Andersen  in het Huis van Folklore om 15u30 op woensdag, zaterdag en zondag 11, 14, 15, 18, 21, 
22, 28, 29 december + 4 en 5 januari. 

De opvoering is geënsceneerd door Henri Abbing, een Nederlandse poppenspeler die tevens de 
poppen ontwierp en maakte. Het spel wordt opgevoerd door Sébastien Kempenaers en Marceline 
Tribel tekende voor de regie.

DE VINTAGE MARKT

‘Second Life Festival’ organiseert een dag die volledig in het teken van Kerstmis staat! 
In ‘La Tentation’ wachten u vele stands voor uw kerstaankopen. 
Een vintage grimeuse stoomt iedereen klaar voor een «Special Christmas» fotoshoot.
Meet jezelf een ouderwetse look aan en geniet van de swingende sfeer tijdens het live concert. 

Meer info op: www.secondlifefestival.net

MOBILITEIT: NIEUW ACTIEPLAN !

Parkeer tijdens Winterpret uw auto gratis op de transitparking 
Delta of geniet van een voordelig tarief (€5) bij Interparking 
Rogier en Wet en kom gratis met de MIVB naar Winterpret.

Meer info : www.winterpret.be mobiliteitsvenster
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