
 
 

PERSBERICHT 
 
Brussel, 18 november 2021 - Om de nieuwe maatregelen te respecteren die het Overlegcomité op woensdag 17 

november heeft aangekondigd, melden de Stad Brussel en de organisatoren van Winterpret dat op het 

evenement het CST-protocol (Covid Safe Ticket) zal gelden. Naast de mondmaskerplicht langs het hele 

parcours en tal van andere maatregelen, zal een polsbandje verplicht zijn voor wie iets wil eten of drinken, 

aankopen wil doen en wil genieten van de attracties van Winterpret. Dit polsbandje is verkrijgbaar op een tiental 

punten langs het parcours na controle van de QR-code die aangeeft dat het CST geldig is, in combinatie met 

een identiteitsbewijs. 

 

Dit polsbandje is verplicht voor alle bezoekers vanaf 16 jaar en is één dag geldig op Winterpret (elke dag open van 

12.00 tot 22.00 uur). De bezoekers moeten elke dag een nieuw polsbandje halen in een van de afhaalpunten. De chalets 

waar de polsbandjes verkrijgbaar zijn, zijn elke dag open van 11 tot 21 uur. 

 

De mondmaskerplicht geldt voor iedereen vanaf 10 jaar, en dit langs het hele parcours van Winterpret en in de straten 

die de verschillende evenementlocaties met elkaar verbinden. Binnenkort volgt een gedetailleerd plan. 

 

De mondmaskerplicht geldt ook voor de handelaars en exploitanten op de kerstmarkt, samen met de verplichting om 

regelmatig de handen te ontsmetten. 

 

Verder werden de volgende maatregelen getroffen: 

- Op veel plaatsen langs het parcours zal hydroalcoholische gel beschikbaar zijn om de handen te ontsmetten.  

- Langs het hele parcours zullen borden worden geplaatst die wijzen op de na te leven gezondheidsmaatregelen. 

- Er zullen specifieke borden worden geplaatst met informatie over het afhalen van de polsbandjes. 

- Markeringen op de grond zullen de organisatie van de wachtrijen vereenvoudigen en de wandelrichting 

aangeven (met pijlen en scheiding). De bezoekers zullen verzocht worden rechts te houden. 

- Er zullen regelmatig vooraf opgenomen boodschappen afgespeeld worden om de bezoekers te herinneren aan 

de belangrijkste gezondheidsmaatregelen.  

- Op de schaatsbaan, die beperkt is tot 200 personen op 800 m², zal het Covid Safe Ticket worden gecontroleerd 

voor iedereen vanaf 16 jaar. De bezoekers zullen regelmatig op de gezondheidsvoorschriften worden gewezen 

via gesproken boodschappen en affiches. De in- en uitgangen worden van elkaar gescheiden en er moet een 

schaatsrichting gerespecteerd moeten.  

- Voor de terrassen zullen de voorschriften voor de horeca buiten en de plaatsbeperkingen van toepassing zijn. 

De ‘bubbels’ zullen gerespecteerd moeten worden. 

 

Bovendien is het parcours van Winterpret voor deze editie verlengd om de bezoekersstroom vlotter te laten 

verlopen. 

 

De Stad Brussel en de organisatoren zullen zich op elk moment aanpassen aan de beslissingen die worden 

genomen door de bevoegde instanties, waarmee zij permanent in contact staan. 

 

 

 

Contact: Stad Brussel 

Maïlys Charlier Zenari, kabinet van de schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen, 

mailys.charlierzenari@brucity.be, +32 (0)490 14 07 90 
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