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Hasselt in het Wit kent haar startschot op 9 de-
cember, vanaf dan wordt de stad onderge-

dompeld in de kerstsfeer. Tijdens drie koopweek-
ends – op 9-10 december, 16-17 december en 23-
24 december – kan er naar hartenlust geshopt
worden. “De winkels zijn op de koopzondagen
geopend tussen 11 en 18 uur, met uitzondering
van kerstavond. Dan sluiten ze om 16 uur de deu-
ren”, vertelt schepen van Economie Tom Vande-
put. “Tijdens onze shoppingweekends voorzien
we allerlei leuke animatie die het eindejaarshop-
pen in onze binnenstad net dat tikkeltje gezelliger
zullen maken. Voor de inkleding gingen we in zee
met ‘Fisheye’. Deze firma werkte onder andere
mee aan het muziekfestival Tomorrowland. Zij
plaatsen op onze hoofdwinkel-as Demerstraat-
Hoogstraat-Koning Albertstraat onder andere
vier uit de kluiten gewassen witte herten van en-
kele meters groot. Ideale eyecatchers waarbij een
leuke selfie genomen kan worden!” 

EXTRA WINKELBUDGET TE WINNEN
“Online eindejaarshoppen wint alsmaar aan po-
pulariteit. Vandaar dat we, in het kader van het
EFRO-project ‘Belevingswinkelen’ dat we sa-
men uitvoeren met projectpartners Hogeschool
PXL, Joyn en CityDepot, een mooie eindejaars-
actie hebben uitgewerkt waarmee we bezoekers
van onze binnenstad willen belonen”, vervolgt
Vandeput. “Dit doen we via de ‘Hasselt in het
Wit-wedstrijd’. Wie met zijn Joyn-kaart tussen 9
december en 7 januari een aankoop doet bij één
van de aangesloten handelaars, krijgt een virtueel
lotje in onze ‘Hasselt in het Wit’-wedstrijd. In de
week van 18 december, 25 december en 1 januari
loten we telkens een tussentijdse winnaar uit. Zij
krijgen een Hasseltbon ter waarde van 250 euro.

Op 8 januari 2018 kiezen we één grote winnaar.
Hij of zij krijgt een shoppingbudget van maar
liefst 1.000 euro! Hoe meer aankopen bij ver-
schillende handelaars, hoe meer kans je maakt!
En door het extra shoppingbudget in de vorm van
onze Hasseltbon te geven, wordt het gewonnen
budget met zekerheid besteed bij onze Hasseltse
middenstand.” 

GRATIS PENDELBUS VANAF P+R
TIJDENS KOOPWEEKENDS 
Om de potentiele winnaars vlot richting onze bin-
nenstad te krijgen, rijden er tijdens de koopweek-
ends vanaf de drie park & ride parkings (Alver-
berg, Hasselt-Zuid en het parkeerterrein aan de
Boudewijnlaan) gratis pendelbussen. Om de 15

minuten kan je tussen 10.30 en 19.30 uur van of
naar de binnenstad pendelen. Ook op andere da-
gen kan men uiteraard parkeren op deze park &
ride parkings en gebruikmaken van het reguliere
stadsnet dat deze parkings aandoet. 

EXTRA BELEVING DOOR
UNIEKE POP-UPS
Traditioneel duiken er rond het eindejaar in de
binnenstad ook een aantal pop-ups op. Dit jaar
kan je bijvoorbeeld in het voormalige pand van
United Brands aan de TT-wijk de ‘TheList DE-
SIGN & FOOD Market’ gaan bezoeken, een
unieke mix van een lokale markt en een strak pop-
up concept van maar liefst 3000 m2. De pop-up zet
sterk in op beleving. Zo zullen chefs er hun
nieuwste food concepten voorstellen, kan je de
strafste design cadeaus en authentieke handge-
blazen kerstversiering shoppen of kan je er zelfs
terecht in een indoor cinema. ‘TheList DESIGN
& FOOD Market’ is open elke vrijdag, zaterdag
en zondag van 11u tot 19u, de week voor de kerst-
vakantie en de twee weken van de kerstvakantie
alle dagen. 
Kortom: Kerstsfeer dit eindejaar… Hasselt heeft
het. Q

VANAF ZATERDAG 9 DECEMBER
HASSELT IN HET WIT ZORGT VOOR BETOVERING IN HET CENTRUM

Kerstsfeer dit eindejaar? Hasselt heeft het!
HASSELT Q Verschillende evenementen zorgen dit eindejaar voor de nodige kerst- en wintersfeer in Hasselt. Naast heel wat animatie
tijdens de drie shoppingweekends en vaste waarde Winterland, behoren ook de Joe Kerstparade en Wintervertellingen tot de grote
publiekstrekkers.

Hasselt wordt weer ondergedompeld in kerstsfeer.
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RAYMOND POLUS

Wil je graag kans maken op het extra
shoppingbudget en heb je nog geen
Joyn-kaart? Download de gratis 
applicatie of vraag je fysieke klanten-
kaart bij één van de joyn-handelaars.
Scan je voor de eerste keer? Dan
ontvang je een e-mail om je 
Joyn-profiel aan te maken.

Joyn-klantenkaart

lokaal Q Hasselt

Schepen Tom Vandeput en Karine Valy van
centrummanagement.
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www.hasselt.be

9 & 10 | 16 & 17 | 23 & 24 december

Winkels open
op zondagen

van 11 tot 18 uur
(24/12 tot 16 uur)

‘Hasselt in het Wit wedstrĳd’*
Shop lokaal
en win tot 1000 euro

shopbudget! 
*i.s.m. Joyn

Gratis pendelbus
van P&R

KOOPWEEKENDS
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