
P0
1

PD
H

20
22

Persdossier 



 

www.winterpret.be

P0
2

PD
H

20
22



 

www.winterpret.be

VOORWOORD
Reeds sinds het prille begin is Winterpret een hoogtepunt van het 
feestelijke en culturele leven in Brussel. Het evenement voedt de 
verbeelding en zorgt voor ontspannende momenten vol kleur en licht. 
Jaar na jaar blijft deze happening onverminderd zowel inwoners als 
toeristen uit binnen- en buitenland verleiden en bekoren.

Ook dit jaar nodigt Winterpret ons uit om van 25 november tot begin 
januari te komen genieten van de bekende attracties en tal van 
nieuwigheden tijdens deze 22e editie, struinend door het stadscentrum 
van Brussel, in de wijken, in de openbare ruimte en zelfs tot in het Ter 
Kamerenbos.

Na twee jaar van allerhande beperkingen als gevolg van de 
pandemie kunnen we eindelijk weer ongehinderd samenkomen. De 
gezondheidscrisis heeft ons herinnerd aan het belang van sociale 
contacten voor onze geestelijke gezondheid. Winterpret is een 
gedroomde katalysator voor gezelligheid en samen genieten.

Winter Pop, het rondreizend feestelijk en cultureel project dat 
verenigingen en bewoners samenbrengt om de lokale leefruimte op  
te vrolijken, doet dit jaar drie wijken aan.

Jaren geleden begonnen we reeds met initiatieven om Winterpret zo 
duurzaam mogelijk te maken. De huidige energiecrisis maakt duidelijk 
hoe belangrijk het is om op de ingeslagen weg voort te gaan. Het gaat  
om ons welzijn en onze manier van samenleven.

De Stad Brussel kijkt er alvast reikhalzend naar uit om meer dan vijf 
weken lang de verbeeldingskracht aan het woord te laten en samen 
intens te genieten. Daarmee gaan we terug naar de basis.

Delphine Houba
Schepen van Cultuur,  
Toerisme en Grote evenementen  
van de Stad Brussel.
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1.  Winterpret, 
samenkomen, 
samen genieten 
Tal van nieuwigheden, 
naast de grote 
klassiekers, voor een 
unieke ervaring

2.  Nieuwigheden  
Een programma 
boordevol innovaties, 
technologie en dingen 
om te ontdekken

3.  Het mooiste 
plein ter wereld 
haalt alles uit de 
kast  
Klank- en lichtshow, 
kerstboom, kerststal, 
binnenplein van het 
stadhuis …  
De Grote Markt verkeert 
in feeststemming

4.  Een warme 
kerstmarkt  
Chalets vol wonderlijke 
verrassingen 

5.  Nog meer pret 
 
Brussels By Lights 
Nog meer feestelijk 
verlichte grote en kleine 
winkelstraten  
 
Winter Pop 
Het rondreizend dorp 
brengt het feest  
naar je toe 
 
Ter Kamerenbos 
Activiteiten voor jong en 
oud in een schitterend 
groen decor

6.  Cultuur meer 
dan ooit in de 
schijnwerpers 
Voor elk wat wils 

7.  Zoveel te 
beleven  
De vaste waarden 

8.  Niet te missen 
attracties 
Fonkelnieuw of 
traditioneel – aan jou  
de keuze!
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9.  De Baby Corner

10.  De Stad 
onderneemt 
actie  
Duurzaamheid, 
mobiliteit, personen 
met beperkte mobiliteit

11.  Dynamische 
kaart 
De interactieve kaart, 
een krachtig instrument 
voor een vlot bezoek 
aan het evenement

12.  Praktische info

13.  De partners 
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1.  WINTERPRET, 
SAMENKOMEN,  
SAMEN GENIETEN

Van vrijdag 25 november tot zondag 1 januari viert de Stad Brussel de 
22e editie van Winterpret. Dit niet te missen evenement zet het hart van 
de hoofdstad in vuur en vlam met zijn gezellige sfeer vol kleur en magie.

Winterpret is synoniem met feesten en afspreken met vrienden en fami-
lie, niet alleen voor de inwoners van Brussel maar ook voor bezoekers 
uit de hele wereld. Daarmee is het evenement een belangrijke factor in de 
aantrekkingskracht van de hoofdstad in de aanloop naar de feestdagen. 

De Stad Brussel is vastbesloten om onze harten te verwarmen, vooral tijdens 
deze eindejaarsperiode.

Winterpret, een mix van raffinement en verleiding, houdt het midden tussen 
traditie en vernieuwing. Zo blijft onze nieuwsgierigheid aangewakkerd tijdens 
de vijf weken durende festiviteiten. De Stad en de organisatoren gaan er 
prat op zichzelf steeds te vernieuwen door uit te pakken met ongeziene, 
verrassende activiteiten en mooie samenwerkingen.

Het is vooral dankzij deze geslaagde combinatie dat het 
evenement voor iedereen iets te bieden heeft. Het is een uniek 
gebeuren om met het hele gezin van te genieten.

Wie Winterpret zegt, denkt aan een majestueuze dennenboom 
en een levensgrote kerststal. Ze zijn beide op de afspraak op 
onze dierbare Grote Markt, mooi versierd en omlijst met een 
adembenemende klank- en lichtshow.
Winterpret is ook synoniem met het reuzenrad, de schaatsbaan, 
draaimolens, tentoonstellingen, fanfares, zangkoren... En niet te 
vergeten de houten chalets met hun bedwelmende aroma’s die zowel 
fijnproevers als nieuwsgierigen op zoek naar originele cadeaus in 
vervoering brengen.
De Creators Factory-markt, die bij haar eerste editie veel succes 
oogstte, is nu al een must-see. Dit jaar vind je de creatievelingen in de 
Sint-Gorikshallen, een parel van ons cultureel erfgoed en een prachtige 
evenementenlocatie.
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Anno 2022 worden deze attracties 
aangevuld met tal van nieuwigheden: 
een eerbetoon aan de Canadese 
First Nations, een ‘Secret Garden’ 
vol verrassingen, een curlingbaan op 
het Muntplein dat wordt omgetoverd 
tot een après-skidorp, schommels 
om je vrij als een vogel te voelen op 
de Kunstberg, al was het maar voor 
even... 

Winterpret is een van de populairste 
kerstmarkten in Europa (bron: 
European Best Destinations). Met 
een zeer divers activiteitenaanbod 
beschikt het bovendien over een 
uniek DNA. Precies die originele 
mix maakt de magie uit van het 
evenement.

Via een dynamische kaart op de 
website van het evenement zijn 
alle attracties snel en gemakkelijk 
te vinden. Het krachtige digitale 
instrument biedt een luchtfoto die, 

dankzij eenvoudig te gebruiken 
filters, een totaalbeeld geeft met 
een optimale weergave van de 
locatie van  

 
 

de installaties, attracties, chalets 
en Brusselse ambachtslieden. 
Het is vooral bedoeld om in één 
oogopslag een overzicht te geven 
van de mobiliteit en het architecturale 
en landschappelijke erfgoed in het 
centrum van Brussel.

Dat is nog niet alles! Ook in de wijde 
omgeving van Winterpret worden 
evenementen georganiseerd.
Voor het vijfde jaar zal het reizende 
Winter Pop-dorp gedurende drie 
opeenvolgende weekends een 
dosis magie en warmte brengen in 
drie wijken van de stad Brussel. De 
betoverende verlichting van Brussels 
by Lights omvat steeds meer grote 
en kleine winkelstraten, en deze keer 
is het de beurt aan de Kartuizerswijk 
om te schitteren. Ook het Ter 
Kamerenbos laat zich niet onbetuigd, 
met feestelijke activiteiten voor het 
hele gezin.

Kortom, wie Brussel en 
Winterpret bezoekt, mag zich 
aan een betoverend sluitstuk 
van het jaar verwachten!
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2.  NIEUWIGHEDEN 
Een origineel programma verrast ook dit jaar met tal van nieuwigheden. 

2.1. Een Secret Garden @Grand Hospice

In de prachtige en rustgevende omgeving van het Grand Hospice, op een 
steenworp afstand van het reuzenrad, wacht een geheime tuin om ontdekt te 
worden. Deze groene en verrassende plek vormt van woensdag tot en met 
zondag een uniek, sfeervol decor in het verlengde van de kerstmarkt op de 
Vismet. Er zijn lichtinstallaties, akoestische concerten, lokale komieken... en 
zelfs houtgestookte sauna’s! Ontspanning gegarandeerd in een gezellige 
eindejaarssfeer.

Info: Grand Hospice, Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel
De details van het programma worden later bekendgemaakt. 

2.2.  Flip the magic on with Samsung  
@Kunstberg

Sprookjesachtige schommels zorgen voor een verrassing op de 
Kunstberg en componeren prachtige melodieën. Je beleeft er 
een onvergetelijk moment met familie en vrienden.

Info: Kunstberg (Albertinaplein) van 25/11  
tot 01/01 van 12.00 tot 22.00 u.

2.3. Een voorproefje  
van 2023:

De Canadese First Nations

Sinds duizenden jaren onderscheidt autochtoon Quebec 
zich door zijn rijke historische cultuur, die voorouderlijke 
en hedendaagse tradities combineert in een 
door authenticiteit gekenmerkt aanbod van 
kwaliteitstoerisme. Al meer dan dertig jaar nodigt 
Tourisme Autochtone Québec het publiek uit om 
te ontdekken wat het te bieden heeft: ervaringen 
gebaseerd op de beschermende waarden van 
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hun cultuur en erfgoed, waarbij kunst, 
cultuur, natuur en avontuur worden 
gecombineerd. Alle activiteiten 
zijn gebaseerd op het fantastische 
erfgoed van de autochtone volkeren 
van Quebec, waardoor iedereen 
bevoorrechte, warme en gewoonweg 
onvergetelijke momenten kan komen 
delen in een grandioos kader.

René Magritte

Om het jaar van de 125ste verjaardag 
van René Magritte in te luiden, heeft 
de Stad Brussel er logischerwijs voor 
gekozen om de beroemde Belgische 
schilder te eren met een intrigerende 
en magische installatie op de 
binnenplaats van het stadhuis.

Meer informatie volgt binnenkort.

2.4  De Stad Brussel 
brengt hulde 
aan Oekraïne

De Stad Brussel, haar 
ziekenhuizen en haar 
OCMW hebben de 
opvang van Oekraïense 
vluchtelingen sinds het 
begin van het conflict 
gesteund.

Naast materiële steun wil de stad hen 
ook eer bewijzen met deze 22e editie 
van het meest bekende evenement 
van de hoofdstad.

Enkele traditionele straatanimaties 
zullen deel uitmaken van het 
Winterpretprogramma om te laten 
zien dat de stad zich inzet voor het 
Oekraïense volk.

2.5.  Curlingbanen op 
het Muntplein 

Zin om te wintersporten in hartje 
Brussel? Op het Muntplein wordt een 
heus après-skidorp ingericht met drie 
nieuwe kunstmatige curlingbanen. 
Plezier gegarandeerd voor  
jong en oud. 

Info: Muntplein, van 25/11 tot 01/01.
Openingsuren: van 12.00 tot 22.00 u.
Tarief: volwassenen (+16 jaar):  
€ 6 / -16 jaar: € 4
Spelletjes van 30 minuten, uitrusting 
beschikbaar op voorlegging van een 
identiteitskaart. 
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2.6.  Spirit of the North  
@Spanjeplein en  
Hortagalerij

De magische wereld van Spirit of the North verspreidt 
zijn magie over Winterpret – een première! In de 
Hortagalerij staan traditionele eindejaarsactiviteiten 
en technologisch geavanceerde belevenissen 
op het programma. Een fantastische setting voor 
een meeslepende tentoonstelling (tegen betaling). 
Voordat het publiek de tentoonstelling betreedt, kan 
het alvast genieten van een gratis voorproefje in de 
vorm van talrijke betoverende lichtinstallaties op het 
Spanjeplein.

Info: Tentoonstelling ‘Spirit of the North’, Hortagalerij  
vanaf 28.10 (tegen betaling)
www.spiritofthenorthexperience.com/Brussel/
Gratis animatie op het Spanjeplein van 25.11 tot 01.01 –  
www.winterpret.be

2.7.  Een visual zonder grenzen

Geneviève Gauckler, grafisch ontwerper, webdesigner, illustrator en 
videokunstenaar onderscheidde zich initieel door albumhoezen te ontwerpen 
voor artiesten als Laurent Garnier of Saint Germain. Nadien waagde ze zich 
op het pad van de animatie en maakte ze clips voor Dimitri From Paris en the 
Sparks. Haar fotocollages en haar raadselachtige 
zwarte mannen duiken op in talloze tijdschriften en 
advertenties. Ze exposeert regelmatig in Frankrijk 
maar ook in Japan (Tokyo, Fukuoka), Londen en 
Nieuw-Zeeland. Geneviève Gauckler woont en 
werkt nu in haar geboortestad Lyon, waar ze zich 
blijft verdiepen in nieuwe technieken en ongewone 
personages creëert. Nieuwe stilistische domeinen 
verkennen is nu eenmaal haar ding.
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3.  HET MOOISTE 
PLEIN TER 
WERELD HAALT 
ALLES UIT DE 
KAST

De Kerstboom

Als er iets is wat symbool staat voor Winterpret, 
is het wel de befaamde kerstboom.
Hij neemt een prominente plaats in naast de traditionele kerststal en vervult 
ook een centrale rol in de klank- en lichtshow op de Grote Markt.
De naaldboom wordt op woensdag 16 december gekapt in Raeren (in het 
Duitstalige gedeelte van het land, in de provincie Luik). Op donderdag  
17 november vanaf 6 uur wordt hij opgezet op de Grote Markt en enkele dagen 
later, op 19 november, wordt hij feestelijk versierd. Op vrijdag 25 november, 
tijdens de openingsceremonie vanaf 18.00 uur, gaan de feestlichtjes aan.

Klank- en lichtshow op de Grote Markt

What’s that sound ?...

Muziek verenigt alle mensen met haar rijkdom en veelzijdigheid. Veelkleurige, 
multiculturele muziek brengt ons in vervoering, bespeelt onze emoties en doet 
ons samen genieten, ontdekken... verkennen! In deze geest van 
verbinding creëerde Magic Monkey speciaal voor deze editie een 
universele klank- en lichtshow rond het thema van een muzikale 
wereldreis. Een culturele ontdekking die we met anderen delen, een 
adembenemende hommage vol klank en kleur aan de diversiteit die 
we ons eigen maken via muziek van over de hele wereld.

CREDITS
Klank- en lichtshow: Magic Monkey - www.magicmonkey.net
Productie: Next
Geluidscompositie: Charles en Chris de Moffarts 
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Info: Grote Markt van 
Brussel.
Inhuldiging: vrijdag 25/11 
omstreeks 18.00 u.  
(nog te bevestigen)
Klank- en lichtshow van 
8 à 10 minuten: van 
25/11/2022 tot 01/01/2023 
van 17.00 tot 22.00 u.

Maandag t.e.m. 
donderdag elk uur, vrijdag 
t.e.m. zondag elk half uur.

Geen vertoning op 
zaterdag 24 en  
31 december.
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4.  EEN WARME KERSTMARKT 
De kerstmarkt van Winterpret in het hart van Brussel blijft met een perfect 
evenwicht tussen traditie en moderniteit een van de populairste in Europa 
(bron: European Best Destination, European Best Christmas Market).

Vijf weken lang zullen 240 houten chalets fijnproevers doen watertanden 
en pretlichtjes toveren in de ogen van nieuwsgierigen. Je kunt er zowat alle 
keukens van de wereld proeven en precies het geschenk vinden dat je zocht 
voor een dierbare … of voor jezelf. 

Bij het vallen van de avond ziet de markt er nog betoverender uit.

De Vismet en het Sint-Katelijneplein

Hier zijn de meeste chalets te vinden met een aanbod van allerlei zoete en 
hartige gerechten en geschenken, het ene nog origineler dan het andere. 
Tussen de aankopen door kunnen de bezoekers zich vermaken in het 
reuzenrad, op de draaimolens of met een van de vele andere activiteiten...

De Beurs 

Opnieuw baadt het prachtige plein zowel aan de voor- als achterzijde in het 
licht van de vele chalets die allerlei lekkers aanbieden. 

Het Muntplein 

Dit jaar wordt het prachtige Muntplein omgetoverd tot een après-skidorp.
Er worden drie kunstmatige curlingbanen aangelegd, omringd door chalets die 
typische berggerechten en -drankjes zullen serveren. Zoetekauwen kunnen 
zich tegoed doen aan het ruime aanbod van snoep en ander lekkers.

Het De Brouckèreplein

Het plein is al enkele jaren een voetgangersgebied en biedt nu plaats aan 
de schaatsbaan. Samen met de vele chalets en overdekte terrassen wordt 
zo een warm en gezellig minidorp gecreëerd. De handelaren zullen hier voor 
het eerst herbruikbaar serviesgoed aanbieden – een eerste test waarmee 
we het groeiende aantal maatregelen op het gebied van duurzaamheid willen 
versterken.
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De activiteiten op het  
De Brouckèreplein lopen door  
tot zondag 8 januari.

De ‘Zwarte Toren’

De Zwarte Toren, gelegen achter 
de Sint-Katelijnekerk, is een van 
de best bewaarde overblijfselen 
van de eerste Brusselse stadsmuur, 
gebouwd in het begin van de 13e eeuw.

Op een podium in de vorm van een iglo wisselen de 
betoverende zangkoren van Winter Vox elkaar af. 
Zo versterken ze het magische karakter van deze 
plek, die geldt als een verborgen schat. 

Quebec is opnieuw goed vertegenwoordigd met 
bereidingen op basis van ahornsiroop en andere 
typische producten met een onnavolgbare 
smaak, waaronder de legendarische 
Poutine, een gerecht met friet, stukjes 
wrongel en jus als ingrediënten. 
Typischer bestaat niet. 

Ook autochtoon Quebec zal 
deelnemen aan het festival, als 
voorproefje van een uitgebreidere 
samenwerking volgend jaar.
De rijke cultuur van deze 
volkeren, een combinatie van 
voorouderlijke en hedendaagse 
tradities, wordt ontdekt aan de 
Zwarte Toren: bezoekers van het 
eerste weekend van Winterpret 
(25 tot 27/11) worden getrakteerd 
op demonstraties van traditionele 
dansen en liederen en op 
projecties op een reuzescherm 
waarop de rijkdommen van elf 
volkeren worden 
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belicht, namelijk de Abenaki, 
Algonquin, Attikamek, Cree, 
Huron-Wendat, Innu, Inuit, 
Maliseet, Mohawk, Mi’gmaq en 
Naskapi.

De ambachtslieden 
van Winterpret 

De Stad wil ambachtslieden uit Brussel 
en elders laten profiteren van het commerciële 

uitstalraam dat Winterpret voor hen kan beteken.
Dit jaar dragen maar liefst 27 chalets het label 
met het kenmerkende teken van de ambachtelijke 
producenten. 

De overdekte 
gemeenschappelijke terrassen

Een ideaal trefpunt langs het wandeltraject: 
afgeschermde en verlichte zones met alle nodige 
voorzieningen. Bezoekers kunnen er even 
pauzeren in een uitnodigende omgeving.   

Het Stella-paviljoen, een 
verplichte halte op de 
Kerstmarkt!
Op de Vismet, in het hart van Winterpret, 

verwelkomt het Stella-paviljoen de bezoekers 
in een aantrekkelijk decor om rustig van 

het bier van bij ons te proeven. 
Niet te missen! 
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5.  NOG MEER 
PRET 

5.1.  Brussels by Lights

Sinds 2013 maakt de Stad Brussel 
er een goede gewoonte van 
om steeds meer grote en kleine 
winkelstraten van de hoofdstad 
feestelijk te verlichten. Dit jaar, voor 
de tiende editie, zullen het er 160 zijn, 
waaronder 8 nieuwe.
De uitbreiding sluit aan bij de 
inspanningen om de commerciële 
activiteiten in de stadswijken te 
ondersteunen. De betrokken wijken 
beslissen ook mee over de verlichting 
ter plaatse. De decoratie wordt in 
elke wijk gekozen in overleg met de 
handelsverenigingen.

Brussels by Lights palmt ook dit jaar 
het Fontainasplein in. Tijdens een 
uitstapje met het gezin ontdekken de 
kleintjes er zowaar een pooldorp.    

5.2.  Winter Pop: een 
rondreizend dorp 
brengt het feest 
naar je toe 

Met Winter Pop en Summer Pop 
biedt de Stad Brussel evenementen 
op locatie, zodat ook bewoners van 
de minder centraal gelegen wijken 
mee kunnen feesten. De gezellige en 
uitnodigende karavaan van Winter 
Pop brengt een voorsmaakje van 
Kerstmis voordat het grote  

feest losbarst.
Het succes is groot, al sinds 2017, het 
jaar van de eerste karavaantocht.
Voor deze vijfde editie verwelkomen 
Neder-Over-Heembeek, 
Ambiorixsquare en Laken gedurende 
drie opeenvolgende weekenden de 
trailers van Winter Pop. 
In nauwe samenwerking met de 
buurtverenigingen worden tal van 
ludieke en creatieve activiteiten 
voor alle doelgroepen aangeboden: 
concerten, fanfares, dans, zangkoren, 
kortfilmvoorstellingen, diverse 
initiaties, theatervoorstellingen en 
vuurshows, feestelijke wandeltochten, 
schminkstanden, standen van 
verenigingen,... Er is voor elk wat 
wils! Uiteraard zijn er ook hapjes en 
drankjes en kun je jezelf opwarmen 
bij de vuurkorven onder het licht van 
kleurrijke slingers. 

Info: 
-  Van vrijdag 2 tot zondag 4/12 op het 

Peter-Benoitplein in Neder-Over-
Heembeek;

-  Van vrijdag 9 tot zondag 11/12 op de 
Ambiorixsquare, Ambiorixwijk 
in Brussel;

-  Van vrijdag 16 tot zondag 18/12 op 
het Willemsplein in Laken.

Openingsuren: vrijdag en zaterdag 
van 15.00 tot 21.00 u. en zondag  
van 14.00 tot 19.00 u.   
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5.3. Wonder Woods

Van 2 december tot 8 januari heerst 
er een feestelijke sfeer in het Ter 
Kamerenbos in samenwerking met 
de Patinoire du Bois de la Cambre, 
Jeux d’Hiver, Chalet Robinson, 
Woodpecker, Le Flore, De Kiosk en 
het Théâtre de Poche. Naast warme 
dranken of zoete en hartige snacks 
bieden enkele van deze uitbaters ook 
een muzikaal programma aan.
Een ijsbaan en lichtdecoraties zorgen 
voor nog meer sfeer en magie op 
deze toch al bijzondere plek. XXL-
speelgoed, her en der verspreid over 
het park, vormt ideaal selfiemateriaal. 
Je bezoekt de verschillende attracties 
al wandelend of samen rijdend in een 
grote gocart.

Info: Ter Kamerenbos, Brussel.
Van 02/12 tot 08/01. 

Meer details volgen later.
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6.  CULTUUR MEER DAN  
OOIT IN DE  
SCHIJNWERPERS

Als je het niet zo op de winterkoude begrepen hebt, kun je ook vijf weken 
lang binnen schuilen en profiteren van het rijke culturele aanbod in de 
binnenstad.  

Museum van de Stad Brussel – Broodhuis 

In het stedelijk museum, gelegen aan het mooiste plein ter wereld, kun je de 
tumultueuze en boeiende geschiedenis van Brussel ontdekken. Meesterwerken 
uit de schilder- en beeldhouwkunst, een maquette van de stad in de 13e eeuw, 
uitzonderlijke wandtapijten... allemaal Made in Brussels natuurlijk!
Op de bovenste verdieping leer je meer over de Grote Markt aan de hand van 
unieke werken zoals de originele windwijzer van Sint-Michiel. In het stedelijk 
museum vind je trouwens het originele standbeeld van Manneken-Pis!

Info: Museum van de Stad Brussel - Broodhuis, Grote Markt
Dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 u.
Gesloten op maandag en op 25/12 en 01/01.
www.brusselscitymuseum.brussels 

Garderobe van Manneken-Pis

Manneken-Pis, waarvan het originele beeldje in het Museum van de 
Stad Brussel wordt bewaard, is de ster van de hoofdstad. Manneken-
Pis is het enige standbeeld ter wereld met een garderobe van meer 
dan 1000 kostuums, de nieuwe stukken die regelmatig aan zijn 
indrukwekkende collectie worden toegevoegd niet meegerekend. Hij 
is de helft van het jaar, dus ongeveer 170 dagen per jaar, gekleed. De 
tentoonstelling presenteert zo’n 150 uitzonderlijke kostuums uit de hele 
wereld, ingedeeld per thema. Dit jaar belicht een vitrine vijf van de 
kostuums die het ketje van de hoofdstad op zijn reizen draagt.

Info: Eikstraat 19, 1000 Brussel.
Van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 u.  
Gesloten op maandag en op 25/12 en 01/01.
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Museum voor het 
Kostuum en de Kant 
– ‘kidorama, 200 jaar 
kindermode’

De kindermode doet het beter dan 
ooit. Ze is inclusiever, ecologischer, 
vertoont een voorkeur voor 
handgemaakte producten, en elk jaar 
verschijnen er nieuwe labels. Een 
kind aankleden is echter moeilijker 
dan het lijkt! Ook kleine engeltjes zijn 
gevoelig voor mode, en ze hechten 
belang aan wat ze dragen.
‘Kidorama, 200 jaar kindermode’ 
verkent thematisch en chronologisch 
de invloed van de kinderkleding 
sinds 1820 op onze hedendaagse 
kindermode.

Kidorama toont de evolutie van 
genderconstructies, de ontwikkeling 
van genderneutrale mode, de 
invloed van mode voor volwassenen 
en de groeiende belangstelling 
van de luxemerken voor kinderen. 
Het museum put daarvoor uit zijn 
rijke collecties, onlangs aangevuld 
met Belgische stukken, maar ook 
uit verschillende prestigieuze 
bruiklenen. Kidorama is meer dan 
een modetentoonstelling. Deze expo 
brengt het verhaal van de plaats 
van het kind en de ontwikkeling van 
zijn persoonlijkheid binnen onze 
samenleving. Om naar te kijken door 
de ogen van een kind!

Info: tentoonstelling tot 05/03/2023, 
Violetstraat 12, 1000 Brussel.
Dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17 uur. 
Gesloten op maandag en op 25/12  
en 01/01.
www.fashionandlacemuseum.brussels

Centrale 
www.centrale.brussels 

Centrale | hall

PHOTO | BRUT #1
collectie Bruno Decharme &  
video-installatie Angel Vergara

Deze winter presenteert de 
CENTRALE in het kader van PHOTO 
| BRUT BXL een 200-tal foto’s  
uit de collectie  
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PHOTO | BRUT van Bruno Decharme 
& compagnie, die reeds te zien 
was in Arles. Aan de hand van 
foto’s, fotomontages of fotocollages 
onthullen de makers, overwegend 
autodidacten, hun persoonlijke 
universums door middel van werken 
die buiten de conventionele artistieke 
circuits zijn vervaardigd. Het weinig 
verkende onderzoeksterrein van 
de ‘art brut’ opent de weg naar 
vernieuwende fotografiepraktijken en 
draagt zo bij tot een nieuwe kijk op 
dit medium. Het project stelt aldus 
de rol van de verzamelaar in vraag, 
zijn macht over de indeling van 
kunstenaars en de fotografie zelf. In 
lijn met zijn aanpak heeft het Centrum 
voor Hedendaagse Kunst van de Stad 
Brussel ook de Brusselse kunstenaar 
Angel Vergara uitgenodigd om een 
uitwisseling met de verzamelaar  
aan te gaan.

Van 24/11/2022 tot 19/03/2023

PHOTO | BRUT BXL is een 
multidisciplinair tentoonstellings- en 
evenementenproject, gecoördineerd 
door het Centre d’Art Brut et 
Contemporain. 

La ‘S’ Grand Atelier (Vielsalm) in 
samenwerking met Bruno Decharme, 
verzamelaar en oprichter van abcd-
art brut in Parijs, et 4 Brusselse 
partnerorganisaties:  CENTRALE for 
contemporary art, Botanique, Art et 
marges museum en TinyGallery.

Curator: Carine Fol

Naast deze tentoonstelling krijgen 
opkomende creaties een prominente 
plaats in de CENTRALE | box, in de 
CENTRALE | lab en in de  
CENTRALE | vitrine.
Curator: Tania Nasielski

Centrale | Box

Maud Gourdon – Cataplasme!
Maud Gourdon presenteert een nieuw 
oeuvre gebaseerd op experimenten 
met cataplasma, een papje op basis 
van klei. De kunstenaar stelt de 
begrippen ‘reparatie’ en ‘decoratie’ in 
vraag en onderzoekt zo onze relatie 
tot het vrouwelijke, tot gezondheid en 
tot het mystieke.

Van 24/11/2022 tot 19/03/2023

Centrale | Lab

Nelleke Cloosterman – Cardshark 
In Cardshark maakt Nelleke 
Cloosterman muurpanelen in de 
vorm van kaarten. De schilderijen die 
aan de kaart-muren hangen worden 
vensters in het picturale universum 
van de kunstenaar, een universum 
dat tijdens haar ‘work in progress’ 
in de CENTRALE lab zal worden 
uitgebreid tot een totaalinstallatie met 
overlappende verhalen.
Van 24/11/2022 tot 19/03/2023
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Centrale | Vitrine

Irina Favero-Longo –  
Heavy mechanics
Het videoproject Heavy mechanics 
van Irina Favero-Longo gaat uit van 
een stedelijk apparaat dat aanwezig 
is in een alledaags landschap: de 
loopband in de speeltuin aan de 
Steenkoolkaai in Brussel. Het toestel 
wordt gezien als een absorberend 
apparaat dat mentale projecties, 
woorden en reflecties op gang brengt.
Van 24/11/2022 tot 05/03/2023

Mécaniques 
Discursives

Op initiatief van Beliris, 
dat kunst en licht in 
de voetgangerszone 
wilde brengen, heeft de 
Stad Brussel de laatste 
hand gelegd aan «Mécaniques 
Discursives», een project dat tijdens 
Winterpret 2021 werd ingehuldigd.
«Mécaniques Discursives», 
gemaakt door de Brusselse 
graveur Fred Penelle en de Frans-
Zwitserse videokunstenaar Yannick 
Jacquet, is een werk met twee 
gezichten: overdag zien we een 
fresco dat is geïnspireerd op oude 
graveertechnieken. Zodra het donker 
wordt, krijgt de gevel een andere 
dimensie door de animaties die op 
het gebouw worden geprojecteerd.
Deze uitgesproken hedendaagse 
compositie ontleent verschillende 
referenties aan de middeleeuwse 

iconografie, strips, de popcultuur en 
videogames.

Info: gevel aan de Anspachlaan 21 - 
1000 Brussel.
Fresco zichtbaar 24 uur per dag. 
Projecties elke dag van 17.00 tot 
23.00 uur.
Credits: Fred Penelle en Yannick 
Jacquet (artiesten) - Nicolas Boritch 
(productie).      
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Expo Fantastic 
Brussels @Hotel 
Metropole

Elke dag, van 12.00 tot  
21.00 uur, wacht de bezoeker een 
multimediashow in Hotel Metropole. 
Een creatie met multidisciplinaire 
kunstenaars, hologrammen, lasers en 
videomapping.

Info: Hotel Metropole,  
De Brouckèreplein 31, 1000 Brussel.
Van 04/11 tot 28/02/2023 van  
12.00 tot 21.00 u.
https://www.fantasticbrussels.be/

Expo Tokyo Art City  
@Viage

De tentoonstelling TOKYO ART CITY 
is een meeslepende en interactieve 
multisensoriële ervaring met als 
uitgangspunt de ‘Yamanote Line’, de 
drukste stedelijke spoorlijn van Tokio 
die over een afstand van 34 km de 
bekendste zones van de megapolis 
aandoet en tot 4,5 miljoen passagiers 
per dag vervoert. 
Via manga’s en onomatopeeën 
worden de bewegingen van de 
bezoekers omgezet in vectoren van 
creativiteit en schilderkunst in deze 
leuke educatieve ervaring.
De tentoonstelling biedt een unieke 
kijk op een van ‘s werelds meest 
fascinerende culturen.
Een wereldpremière in Brussel.

Info: Viage Digital Art Theatre, 
Anspachlaan 30, 1000 Brussel.
Vanaf 30/11/2022.
Meer informatie volgt binnenkort.

Cinemamed –  
22e Brussels 
mediterraans 
Filmfestival 

Cinemamed viert dit jaar zijn  
22e verjaardag in Cinema Palace, 
Cinema Aventure en BOZAR. 
Met meer dan zestig speelfilms 
uit Palestina, Algerije, Marokko, 
Spanje... wil Cinemamed vooral wat 
zonneschijn en panache brengen 
in de bioscopen van de hoofdstad 
met een zorgvuldig samengesteld 
programma, geëngageerd, grappig en 
ontroerend. Met andere woorden, een 
andere kijk op de wereld door samen 
met genodigden het multiculturele 
karakter van Brussel te promoten 
en de manier waarop we daarin 
samenleven. 

Info: Cinema Palace, Cinema 
Aventure en Bozar. Van 02 tot 10/12.
 
www.cinemamed.be 
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7. ZOVEEL TE BELEVEN
De feestelijke opening 

Winterpret gaat van start op vrijdag 25 november om 12 uur.

De openingsceremonie vindt diezelfde dag plaats om 18.00 uur met als 
hoogtepunt het aansteken van de lichtjes van de kerstboom op de Grote Markt, 
gevolgd door de eerste klank- en lichtshow van deze editie 2022. Ook de 
nieuwigheden en enkele bijzonder opvallende installaties krijgen dan de  
nodige aandacht. 

Creators Factory, een duurzame markt 

In 2013 werd een label gecreëerd om de ambachtslieden op de kerstmarkt 
herkenbaar te maken. De Stad Brussel en de organisatoren willen hun 
aanwezigheid daarmee in de kijker zetten en hun werk promoten.

Naast de 27 reeds aanwezige ambachtslieden die ‘handgemaakte’ producten 
zullen aanbieden, omringt Winterpret zich ook met ervaren ondernemers die dit 
soort ambachten het hele jaar door verenigen en promoten. 

De tweede editie van CREATORS FACTORY vindt gedurende vijf weekends 
plaats in de Sint-Gorikshallen, in samenwerking met drie organisaties: 
Christmas Designers Market, Fais-le toi-même en Wild Pop-Up. Het belooft 
een authentieke markt te worden van ‘transformatoren van de materie’ met 

ethiek en duurzaamheid als onmiskenbare sleutelwoorden. Deze markt van 
makers sluit perfect aan bij de toenemende solidariteit en (ecologische) 
verantwoordelijkheid in de wereld van vandaag en morgen. 

-   Christmas Designers Market is de ontwerpersmarkt van de Brussels 
Vintage Market. De deelnemers onderschrijven stuk voor stuk een 
ecologisch verantwoorde aanpak en worden zorgvuldig geselecteerd 
op basis van ethische criteria zoals hergebruik van materialen of lokale 
productie. Van vrijdag 25 tot zondag 27/11 en van vrijdag 9 tot  
zondag 11/12.

-  Fais-le toi-même pleit voor een samenleving waarin je scheppende 
ambachtsman kunt zijn, trots op je vak en je situatie, zonder steeds 
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te moeten laveren tussen hokjes 
waarin je nooit echt past. Van 
vrijdag 16 tot zondag 18/12 en van 
donderdag 22 tot zaterdag 24/12.

-  The Wild Pop-Up is een ecologisch 
verantwoorde ervaring, zacht en 
intiem. Het is een selectie van 
kwaliteitsproducten, gemaakt 
vanuit het hart en totaal niet 
gericht op overconsumptie. Je kunt 
de ambachtslieden persoonlijk 
ontmoeten, ideeën met hen 
uitwisselen en praten over hun 
producten. Van vrijdag 2 tot  
zondag 4/12.

In de schitterende hallen zal een 
reuzenBAL worden opgehangen die 
een spectaculaire maan voorstelt. 
Met fanfares erbij wordt het een 
onvergetelijke ervaring.

Info: Sint-Gorikshallen,  
Sint-Goriksplein 1, 1000 Brussel  
(op het balkon).
Elk weekend van 25/11 tot 24/12
-  Vrijdag van 18.00 tot 22.00 u.
-  Zaterdag en zondag van 12.00 

 tot 20.00 u.
-  Het laatste weekend (voor Kerstmis

•	 donderdag 22 en vrijdag 23/12 
van 12.00 tot 22.00 u.

•	 zaterdag 24/12 van 10.00 tot 
14.00 u.

Winter Vox, Zangkoren 
in hartje Stad 

Voor de vijfde editie van Winter 
Vox zullen drie professionele en/
of amateurensembles elke zaterdag 
en zondag recitals brengen waarin 
kerstliederen, gospel, heilige liederen 
of een meer hedendaags repertoire 
met popinvloeden centraal staan.  

Info: bij de Zwarte Toren, achter  
de Sint-Katelijnekerk.
Elke zaterdag en zondag van 26/11 
tot 17/12, tussen 15.30 en 19.00 u.

De Sint-Katelijnekerk 
schittert 

Dit jaar zal de prachtige gevel van de 
Sint-Katelijnekerk oplichten onder een 
digitaal sneeuwdeken – een poëtisch 
beeld.

Info: alle dagen van 17.00 tot 23.00 u.

Lichtparades 

Fonkelende optochten, 
lichtprocessies allerhande trekken 
door de straten van het stadscentrum. 
Het publiek zal zich verwonderen over 
zoveel poëzie en kerstmagie. 

Info: de Brouckèreplein, de Beurs, de 
Munt op zaterdag 3, 10, 17, 24/12 van 
18.00 tot 20.00 u.
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Uitbundige fanfares 

Tien populaire fanfares met leden van verschillende generaties laten 
Winterpret knetteren met hun up-tempo grooves. Het feestelijke programma 
kwam tot stand in samenwerking met de vzw Krewe du Belge. De virtuoze 
muziekkorpsen schakelen snel met hun speelse en aanstekelijke ritmes. 
Probeer als voorbijganger maar eens stil te blijven staan... 

Info: op donderdag van 18.00 tot 20.00 u. en op zondag van 16.00 tot 18.00 u.

Make-a-Wish

Het is een mooie traditie: Make-A-Wish Belgium kan bogen op jaren ervaring 
om de wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling te doen gaan en hen 
zo een hart onder de riem te steken. Aan de voet van de prachtige kerstboom 
op de Grote Markt kunnen voorbijgangers een magische ster kopen en er een 
wens of droom op neerpennen. Zo helpen ze een wens te vervullen van een 
van deze kleintjes voor wie het leven geen geschenk is en ondersteunen ze 
hun inspanningen om de behandeling moedig en waardig te ondergaan.

Info: Grote Markt, zaterdag 17/12, van 11.00 tot 20.00 u.
Make-A-Wish Belgium South: Sonia Brasseur, +32 (0)474 27 16 63, 
soniabrasseur49@gmail.com

8. NIET TE MISSEN ATTRACTIES
De schaatsbaan 

De sportiefste attractie van Winterpret staat eens te meer op het de 
Brouckèreplein en blijft open tot zondag 8 januari.

Professionele animatoren zorgen voor toezicht en veiligheid. De grote ijsbaan 
van 800 m² wordt volledig overdekt door een transparant dak. In een zone van 
60 m² kunnen de allerkleinsten zonder risico hun eerste stapjes op  
het ijs zetten.

Er zijn aanbindschaatsen verkrijgbaar om aan de schoenen te bevestigen. 
Ouders of begeleiders kunnen de eerste stappen van hun kinderen gadeslaan 
vanop het terras; zij mogen ook zonder schaatsen het ijs betreden als hulp 
vereist is.
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Reserveren is niet nodig, behalve voor scholen (zie info). Natuurlijk is de 
ijsbaan toegankelijk voor rolstoelen met een begeleider op en naast het ijs.

Info: van 25/11 tot 08/01, de Brouckèreplein
-  Alle dagen van 12.00 tot 22.00 u. (laatste toegang om 21.00 u.)
-  24 en 31/12: 12.00 tot 18.00 u. (laatste toegang om 17.00 u.)
-  25/12 en 01/01: 12.00 tot 22.00 u. (laatste toegang om 21.00 u.) 
-  Tarieven (inclusief huur van schaatsen):

•	 volwassenen (+16 jaar): € 10 / -16 jaar: € 5 /  scholen: € 3 / leerling  /  
familie: (2 volwassenen + 2 kinderen) : 25€

•	 gratis voor begeleiders PBM
-  niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar. 
De organisatoren adviseren om de drukste uren te vermijden en bij voorkeur op 
maandag, dinsdag en donderdag te komen tussen 12.00 en 17.00 u.

Reserveren enkel mogelijk voor scholen, tussen 12.00 en 17.00 u.: 
 info@bmeo.be, 02/318 64 70.

Het reuzenrad van 
Lotto… Waag je kans!

Vanaf de 55 meter hoge top van een 
van de meest spectaculaire attracties 
van Winterpret is het uitzicht over 
Brussel en de feestelijke binnenstad 
gewoonweg adembenemend. Met 42 cabines 
verwelkomt het reuzenrad ook mensen met 
beperkte mobiliteit: voor hen is er een speciaal 
uitgeruste cabine. 

Vismet - Tarief: volwassenen € 9 /  
-12 jaar € 6

De draaimolens van Andreas

Nog zo’n klassieker die je niet mag missen: de 
carrousels van Andreas met hun fantastische 
handgemaakte figuren uit de poëtische wereld van 
Jules Verne. Laat de tijd even stilstaan. 
Sint-Katelijneplein en Vismet - tarief: € 3
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Ice Monster

Van deze 45 meter lange dinosaurus, 
ontworpen door het Amerikaanse 
bedrijf achter Lord of the Rings en 
Harry Potter, bestaan wereldwijd 
slechts zeven exemplaren. Raad eens 
waar het enige exemplaar in Europa 
te vinden is van dit uitgehongerde 
prehistorische monster?  
Op Winterpret, dames en heren! 
Spanning en sensatie gegarandeerd 
tijdens een angstaanjagende 
doortocht met speciale effecten. 

Vismet – tarief: € 5 /persoon - 
gezinstickets: € 12 / 3 personen -  
€ 15 /4 personen

Dream Space

Wie Dream Space bezoekt, 
comfortabel gezeten in een knusse 
fauteuil die over sporen glijdt, beleeft 
ongelooflijke avonturen in een virtuele 
werkelijkheid: sta oog in oog met 
mummies en draken, waag je in 
een spookhuis of verken de ruimte, 
maak een ritje in een arrenslee... 
Levensechte ervaringen voor alle 
leeftijden, zoveel je maar wil.

Vismet - Tarief: € 7 (basisactiviteit)

EU Ruimteprogramma

Dankzij de satellieten van de 
Europese Unie kunnen miljoenen 
mensen in Europa en overal ter 
wereld beter communiceren, veiliger 
en nauwkeuriger navigeren of in 
geval van nood worden gered. 
Ze houden ook de vinger aan de 
pols van onze planeet, met name 
door de klimaatverandering beter 
op te volgen en te begrijpen en te 
anticiperen op te nemen maatregelen. 
Elk vlaggenschipproject van het 
EU-ruimteprogramma heeft tot doel 
onze planeet en haar natuurlijke 
hulpbronnen te beschermen, het 
industriële en technologische 
leiderschap van Europa te 
ondersteunen en de levenswijze van 
de Europeanen te verbeteren.

Meer informatie is binnenkort 
beschikbaar. 

9.  DE BABY 
CORNER

In het Stadhuis op de Grote Markt 
kunnen gezinnen terecht in een 
knusse cocon om in alle rust baby’s 
luier te verversen en een flesje of een 
maaltijd op te warmen.

Info: Stadhuis, Grote Markt. 
Openingsuren volgen.
Inlichtingen bij het onthaal. 
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10. DE STAD 
ONDERNEEMT 
ACTIE 
De Stad Brussel zet zich duidelijk in 
voor duurzaamheid. 

Sinds enkele jaren onderzoekt 
Brussels Major Events verschillende 
manieren om de evenementen die het 
organiseert zo duurzaam mogelijk  
te maken.

Er zijn reeds talrijke acties in die 
richting ondernomen; sommige 
daarvan lopen al meerdere jaren, 
andere worden voor het eerst 
geïntroduceerd: 

•	 voor de verlichting van Winterpret, 
gebruik van LED lampen;

•	 sinds 2016, overal op de markt 
herbruikbare bekers;

•	 sinds meerdere jaren, recyclage 
van de kerstboom (geschonken 
aan de Academie voor Schone 
Kunsten voor transformatie tot 
een kunstwerk, transformatie 
tot banken en tafels door een 
Belgische ambachtsman, 
transformatie tot trofeeën voor 
BXL TOUR en decoratie door 
Brusselse kunstenaars);

•	 controle op en bewustmaking 
van de handelaars om het 
energieverbruik te verminderen.

•	 Zo is het verbruik van elektrische 
kachels in de chalets sinds enkele 
jaren beperkt;

•	 sinds de laatste editie, geen 
kacheltjes meer op de terrassen; 

•	 beperking van de duur van de 
straatverlichting: van 17.00 tot 
01.00 u. (in plaats van 13.00 tot 
01.00 u.); 

•	 voor het eerst: testen van 
herbruikbaar serviesgoed voor 
etenswaren op het  
De Brouckèreplein;

•	 invoering van een systeem 
voor het terugwinnen, 
herverdelen en hergebruik 
van voedseloverschotten van 
de markt;

•	 selectief sorteren voor de 
handelaars;

•	 verbeterde en versterkte PMD-
sortering voor het publiek;

•	 uitbreiding en versterking van het 
label voor ambachtslieden die 
deelnemen aan de kerstmarkt; 

•	 studie en versterking van een 
mobiliteitsplan specifiek 
voor de periode van het 
evenement;

•	 specifieke faciliteiten 
voor personen met 
beperkte mobiliteit;

•	 inrichting van een 
ontvangstruimte voor 
gezinnen, de Baby Corner;

•	 nieuwe technologie voor 
zogenaamde ‘droge’ toiletten op 
het De Brouckèreplein;

•	 samenwerking met steeds 
meer Brusselse en Belgische 
kunstenaars, verenigingen, 
organisaties; 

•	 ondersteuning van 
de campagne tegen 
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straatintimidatie;
•	 versterking van de schoonmaakploegen van de Stad Brussel;
•	 oprichting van een ‘Happy Team’ dat ervoor zorgt dat de infrastructuur van 

het evenemententerrein zo schoon mogelijk is (toiletten, tafels, hoge  
tafels, enz.).

Er is een studie en analyse aan de gang om het onderzoek voort te zetten 
en de geleidelijke implementatie van nieuwe maatregelen te waarborgen. 

10.1  MOBILITEIT, EEN CRUCIAAL PUNT 
TIJDENS WINTERPRET 

Naar aanleiding van een enquête in 2019 werd een 
multimodaal mobiliteitsplan bestudeerd voor Winterpret. In 

samenwerking met Fluxology en Scelta Mobility werd de studie 
voortgezet in 2021 en 2022. Er worden daarom een aantal 

maatregelen genomen om de verschillende stromen binnen en 
rond het evenement op elkaar af te stemmen.

Het treinstation Brussel-Centraal, in het hart van Winterpret, is 
strategisch gelegen in het stadscentrum. Het wordt dan ook sterk 
aanbevolen om met de trein naar het evenement te komen. 

De parkeerterreinen bij de stations van de NMBS zijn gratis  
in het weekend.
www.belgiantrain.be - www.belgiantrain.be/nl/station-information/
car-or-bike-at-station/b-parking/my-b-parking

De talrijke openbare vervoermiddelen naar Winterpret vormen een 
belangrijke troef voor de bereikbaarheid. Via de stations Centraal 
Station, Beurs en De Brouckère kunnen de bezoekers de kern van het 

evenement bereiken via de metrolijnen 1 en 5 en de trams 3 en 4. 
www.stib-mivb.be

De fiets blijft het makkelijkste en meest flexibele 
vervoermiddel. Fietsen kunnen gratis en beveiligd 
worden gestald bij de stations van de Beurs 
en De Brouckère (www.cycloparking.brussels). 
In de omgeving van Winterpret zijn nog meer 
fietsenstallingen beschikbaar. Je kunt ook een deelfiets 
huren via Villo!, Blue Bike, Bolt, Dott…   
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Alle informatie op https://mobilite-
mobiliteit.brussels/fr/se-deplacer/
mobilite-partagee-apps-de-mobilite

Het parkeren van steps en deelfietsen 
is verboden op de route van het 
evenement. Drop zones zullen 
worden opgezet. Het gebruik van 
steps is niet toegestaan op de Vismet.

Als er geen alternatief mogelijk is, 
blijft het evenement ook bereikbaar 
met de auto. Om ongemakken te 
voorkomen, is het sterk aan te raden 
om met Waze of Google Maps naar 
een Park & Ride (Ceria of Kraainem) 
te rijden, voor € 3 of gratis als je in 
het bezit bent van een vervoerbewijs 
van de MIVB/De Lijn. Tijdens de 
weekends van Winterpret zijn deze 
zones gratis (25/11 – 01/01). Van 
daaruit ligt het middelpunt van 
Winterpret op slechts twintig minuten 
met de metro.

Het is sterk aanbevolen om 
je voertuig te parkeren in een 
Interparking in de zone Rogier 
(parkings Kruidtuin, City 2, Passage 
44 of Rogier), in de zone Twee 
Poorten (parkings Gulden Vlies, Twee 
Poorten en Tussen Twee Poorten) 
of in parking Wet. www.parkandride.
brussels - www.parking.brussels

Het gebied rond de Vismarkt wordt 
een zone met beperkte toegang 
tijdens de piekuren: van vrijdag tot 
zondag van 16.00 tot 23.00 u. Deze 
zone met beperkte toegang blijft 
voorbehouden voor buurtbewoners, 

handelaars en personen met 
beperkte mobiliteit, dankzij twee 
filterzones. 

Twee Kiss and Ride-zones blijven 
voor iedereen toegankelijk. In totaal 
zullen er 69 plaatsen beschikbaar 
zijn aan beide uiteinden van de zone 
Vismarkt. Ze zullen dienen als drop 
off- en pick-uppunten voor klanten 
van restaurants in de omgeving.

Met de ‘Pcard+ Brussels’ heb je 
toegang tot alle parkings van het 
Interparking-netwerk in Brussel. Je 
bespaart er kostbare tijd mee en 
voorkomt wachtrijen bij de kassa’s 
en bij de in- en uitritten van de 
parkeergarages, 24 uur per dag, 
7 dagen per week. Kaarthouders 
ontvangen € 15 parkeertegoed en € 
15 in de vorm van een cadeaubon, te 
besteden in een van de deelnemende 
Brusselse handelszaken.
Registreer gratis op: brussels.
pcard.be

De verschillende 
bovengenoemde punten 
zullen worden geïntegreerd 
in de dynamische kaart van 
Winterpret. 
Voor meer informatie: www.
winterpret.be (mobiliteit)
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10.2  AANDACHT VOOR PBM

De Stad Brussel besteedt al enkele jaren bijzondere aandacht aan personen 
met beperkte mobiliteit en stelt alles in het werk om een vlotte toegang tot de 
volledige site van Winterpret te verzekeren.

De metrostations Centraal Station, Beurs, de Brouckère en Sint-Katelijne zijn 
uitgerust met liften, zodat mensen met beperkte mobiliteit gemakkelijk het hart 
van het evenement kunnen bereiken.
De Interparkings Schildknaap en Munt beschikken over aangepaste 
parkeerplaatsen en liften.
Er zullen ook parkeerplaatsen worden voorbehouden voor mensen met 
beperkte mobiliteit.
De toiletten langs het evenementenparcours zijn toegankelijk voor mensen met 
beperkte mobiliteit via speciaal ontworpen hellende stroken.
Hetzelfde geldt voor de ijsbaan en het reuzenrad, waarvan één cabine is 
aangepast voor rolstoelen.
Ook de vloeren en kabeldoorvoeren zijn aangepast om voor iedereen een 
vlotte verplaatsing mogelijk te maken.

10.3  NETHEID, EEN CRUCIAAL PUNT 

Op elke locatie zullen sorteerplaatsen voor de handelaars worden ingericht 
om hun afval te verzamelen en naar het juiste sorteerkanaal te brengen.
De vzw Brussels Major Events, organisator van het evenement, zal een team 
ter beschikking stellen om het afval van de handelaars van de chalets naar 
de daarvoor ingerichte zones te transporteren.

Op de verschillende locaties van Winterpret zullen zo’n 150 bakken voor 
gescheiden afval worden geplaatst. Dankzij de samenwerking met de 
wegenonderhoudsploegen van de stad, die dagelijks aanwezig 
zullen zijn, zal het publiek optimaal van het evenement kunnen 
genieten. Het parcours wordt elke dag eerst schoongemaakt 
door gemechaniseerde teams. De Grote Markt, Beurs, Munt, de 
Brouckère en Vismarkt worden gelijktijdig gereinigd vanaf 6.30 
uur.

Zodra de chalets open zijn, nemen de voetteams het onderhoud 
van het terrein en het legen van de openbare vuilnisbakken 
over. Tijdens de week zijn de teams aanwezig tot 20.00 uur 
en in het weekend tot 22.00 uur. 
Alle info op www.winterpret.be
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11. DYNAMISCHE 
KAART

Op de website van Winterpret is een interactieve kaart 
beschikbaar. Deze efficiënte, ludiek opgevatte kaart 
is erg gebruiksvriendelijk en biedt een dynamische 

luchtfoto van het evenement en de stad met een schat 
aan informatie over de belangrijkste locaties, o.a. de 
kerstmarktchalets, artistieke installaties, attracties, 

iconische gebouwen, ambachten en mobiliteit.

De creatie en ontwikkeling van de interactieve kaart 
kwam tot stand in samenwerking met de Brusselse 

grafische ontwerpstudio STOEMP. Meer informatie op 
stoempstudio.com.
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13. DE PARTNERS
De Stad Brussel en de organisatoren zijn blij dat ze op de steun van dynamische 
partners kunnen rekenen. Bij deze willen we hen allen hartelijk bedanken!
De talrijke partnerschappen maken creatieve en leuke activiteiten mogelijk, waardoor 
de bezoekers zich nog meer verwend voelen.

12. PRAKTISCHE INFO
Van vrijdag 25/11/2022 tot zondag 01/01/2023.
De activiteiten op het De Brouckèreplein lopen door tot zondag 08/01.

Openingsuren 

Alle dagen van 12.00 tot 22.00 u., behalve op vrijdag 24 en 31.12.2022 van 
12.00 tot 18.00 u.

HOE GERAAK JE ER: www.winterpret.be > tab Mobiliteit

Perscontacten:

Stad Brussel:
•	 Kabinet van de schepen voor Cultuur, Toerisme en Grote evenementen, 

cabinet.d.houba@brucity.be,+32 (0)279 48 50
•	 Kabinet van de Burgemeester, Wafaa Hammich,  

wafaa.hammich@brucity.be, +32 (0)484 87 06 61

Organisatie:
Brussels Major Events vzw, Marina Bresciani, m.bresciani@bmeo.be,  
+32 (0)478 22 61 59
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MORE INFO


