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Gentse Winterfeesten helemaal terug met
grootste rolschaatspiste van België

De Gentse Winterfeesten zijn helemaal terug. Organisator Look i Like pakt uit met

de grootste mobiele rolschaatspiste van België, die niet minder dan 400 vierkante

meter plezier zal bieden. De gezelligheid, het reuzenrad en de vele eet- en

drankstandjes zijn opnieuw van de partij. De Winterfeesten nemen ook andere

stappen om verder te verduurzamen.
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Deze editie van de Winterfeesten is de eerste volwaardige editie sinds corona. Organisator Look

i Like zet opnieuw alles op alles om er een gezellige beleving voor jong en oud van te maken. Op

het Emile Braunplein komt winterbar 'Chez Babette'. Ook families en gezinnen vinden er vertier

dankzij onder andere een 'kerstboom'-draaimolen en andere kinderanimatie. De opstelling van

de kraampjes en attracties werd herdacht. De Gentse Winterfeesten starten op 8 december en

eindigen op 31 december 2022.

Rolschaatspiste

Onder de stadshal komt dit jaar een rolschaatspiste van 400 vierkante meter. Daarmee is dat de

grootste mobiele rolschaatsbaan in openlucht in België. De Stad Gent en organisator Look i

Like sloten hierover in goed overleg een akkoord voor de komende drie edities van de

Winterfeesten. De keuze voor een rolschaatspiste bespaart bovendien jaarlijks bijna 24.000

kWh aan elektriciteit, en maakt het winterfeest in Gent in één klap een pak duurzamer.

In tijden van klimaatverandering is zo'n ijspiste sowieso niet vanzelfsprekend.
Met de huidige energieprijzen komt er, naast een ecologisch, ook nog een
economisch argument bij op tafel. Beide zaken zorgen dat we nu samen
beslissen om de ijspiste te vervangen door een rolschaatspiste. Ik ben daar
erg tevreden mee.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Evenementen

Extra inspanningen rond duurzaamheid

De Gentse Winterfeesten doen verder ook andere inspanningen op het vlak van duurzaamheid.

Zo zal er opnieuw gewerkt worden met herbruikbare bekers. De Winterfeesten zullen verlicht

worden met ledlampen die 's nachts uitgeschakeld worden. Momenteel bekijkt Look i Like ook

het gebruik van herbruikbaar servies en het installeren van zonnepanelen op de tenten.

De Winterfeesten zijn er voor de hele familie. Jong en minder jong zijn welkom
om te komen genieten van een gezellige, winterse sfeer tegen het decor van
de prachtige Gentse binnenstad.
— Quinten Goekint, Look i Like

Contact voor pers



Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent

Quinten Goekint, Look i Like, gsm 0486 06 68 30, e-mail quinten@look-i-like.be

Bevoegd

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Openbare Netheid, Toerisme, Werk, Evenementen en Feesten, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent
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