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Brussel, 22 december 2022 – Aan de vooravond van de kerstvakantie is Winterpret in volle gang! Tot en 
met zondag 18 december hebben al 2.186.985 bezoekers genoten van de unieke sfeer van dit evenement. 
 
Na twee moeilijke jaren kan het publiek eindelijk weer genieten van een feestelijke en ontspannen 
eindejaarsperiode. Het bewijs: sinds vrijdag 25 november hebben al 2.186.985 mensen genoten van de vele 
activiteiten die Winterpret, de kerstmarkt, de attracties en de mooie straatverlichting bieden. 
 
Van deze bezoekers komen er 799.330 uit Brussel (36,5%), 636.669 uit België (29,1%) en 750.986 uit het 
buitenland (34,3%). 
 
“Met grote tevredenheid en veel trots hebben we sinds 25 november meer dan twee miljoen mensen verwelkomd 
in een magische sfeer in het hartje van de stad. Winterpret verdient ongetwijfeld de titel van beste kerstmarkt 
dankzij alle ambachtslieden, handelaars, foorkramers en artiesten die de toeristen en de Brusselaars betoveren 
in een warme en feestelijke sfeer”, aldus Delphine Houba, schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen 
van de Stad Brussel. 

De installaties op het De Brouckèreplein en het Muntplein verlengen de festiviteiten tot zondag 8 januari, zodat 
de schoolkinderen en hun familie tot het einde van de kerstvakantie met volle teugen kunnen genieten. Een hele 
week lang kan het publiek zich nog wagen aan schaatsen of curling, rondslenteren tussen de chalets en het 
après-skidorp. Ook de straten van het centrum en de kerstboom op de Grote Markt zullen tot die datum blijven 
schitteren, en zo de daar gevestigde handelszaken in de spotlights zetten. 
 
“Na twee moeilijke jaren als gevolg van Covid verheugt het ons enorm dat steeds meer bezoekers komen genieten 
van het activiteitenaanbod van Winterpret. In twintig jaar tijd heeft dit ambitieuze evenement er echt toe 
bijgedragen dat de Stad Brussel een favoriete bestemming is geworden die toegankelijk is en dicht bij de burgers 
staat. Maar Winterpret is ook een echte economische motor, essentieel in deze tijden van crisis, om de harten 
van de handelaars en hun klanten te vullen met optimisme”, aldus Fabian Maingain, schepen van Economische 
Zaken. 
 
Om iedereen volop te laten genieten van deze laatste dagen, raden de organisatoren en de Stad Brussel het 
gebruik van de auto af om naar het hartje van de hoofdstad te komen. Voor alle mobiliteitsinfo kunt u terecht op 
www.plaisirsdhiver.be/nl/mobiliteit/ 
 
“Dit jaar onderlijnt het economische herstel van onze hoofdstad. Het stadscentrum heeft met zijn duizenden 
bezoekers niets van zijn dynamiek verloren. Winterpret blijft een absolute must in Brussel, en een economische 
motor”, besluit burgemeester Philippe Close. 

 
 

CONTACT: 
 
Stad Brussel: 
- Carole Poncin, kabinet van de burgemeester, carole.poncin@brucity.be, +32 488 04 38 24 
- Kabinet van de schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, cabinet.d.houba@brucity.be, +32 (0)279 48 50 
- Anne-Sophie Dekeyser, kabinet van de schepen van Economische Zaken - anne-sophie.dekeyser@brucity.be, +32 (0)473 97 51 98 
 
Organisatie: Brussels Major Events vzw - Marina Bresciani - m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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