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Schepen van Economie Tom
Vandeput: “Woensdag 28 juni
zorgen wij voor kinderanimatie op
de Grote Markt. Er komt een ver-
telcaravan en kinderen kunnen
zich laten grimeren. Daarnaast is
er een meet & greet met Anna en
Elza van Frozen. De allerkleinste
gaan dus zeker blij terug naar huis!
Dezelfde week (van 29/6 t.e.m.
2/7) is het ook het Foodtruckfesti-
val aan de kathedraal. Het leek ons
interessant om gebruik te maken
van dit evenement dat ook veel
mensen op de been brengt. Daar-
om is er op vrijdag 30 juni een
avondopening met een ‘after-
shop-party’ op het Foodtruckfes-
tival. Mensen kunnen eerst gezel-
lig gaan shoppen alvorens het
Foodtruckfestival te bezoeken.
We voorzien daar een DJ-bus die

een volle kaart die ze dan naar de
urne in de ShopUp kunnen bren-
gen om kans te maken op een
Hasseltbon of 48-uren kaart. Het
stempelformulier en deelnemen-
de handelaars zijn beschikbaar via
www.ondernemeninhasselt.be,
facebookpagina Shopping-XP
Hasselt, de deelnemende hande-
laars en de ShopUp. En vergeet
uiteraard ook niet de koopzon-
dag, want die dag gaan de zomer-
solden officieel van start!”

SHOPUP:
HET NIEUWE WINKELEN
Schepen Vandeput: “Als shop-
pingstad willen we maximaal in-
spelen op beleving en comfort en
daarnaast van Hasselt een toe-
komstgerichte shoppingstad ma-
ken. Ook onze ShopUp op de
Grote Markt zal tijdens de brade-
riedagen open zijn en een aantal
speciale acties doen. Deze Sho-
pUp is sinds 1 april open en kadert

binnen het project ‘Belevingswin-
kelen’ waarvoor Hasselt vorig jaar
steun heeft ontvangen van Euro-
pa (EFRO), Vlaanderen en de pro-
vincie Limburg. ‘ShopUp’ geeft
ons en de projectpartners binnen
het project (Hogeschool PXL,
Joyn en CityDepot) de kans om
diensten rond belevingswinkelen
uit te testen en uit te bouwen, zo-
als de eerste stap van het handen-
vrij shoppen. Klanten kunnen er
hun winkeltassen in lockers ko-
men steken en handenvrij verder
genieten van het shoppen of een
terrasje. Ook de tweede stap zal
snel volgen, bij een tiental winkels
kan je je aankopen achterlaten en
vervolgens brengt de cargobike
van CityDepot de aankopen naar
de ShopUp. 
Het uiteindelijke doel is een leve-
ring in lockers aan parkings en an-
dere goed bereikbare plaatsen en
aan huis. Dit alles zal positieve in-
vloed hebben op de mobiliteit in
de binnenstad en kunnen we re-
kenen op de expertise van CityDe-
pot. In de ShopUp is er tevens
plaats voor tijdelijke Pop-ups.”

De ShopUp is nog open tot 15 juli
op woensdag en vrijdag van
13.30 tot 18 uur; zaterdag van 11
tot 20 uur. Tijdens de braderie-
dagen en koopzondag is de
ShopUp ook open.

Tom Vandeput: “Hasselt is de
hoofdstad van het nieuwe winkelen!” 
HASSELT Q Tijdens de braderie ‘Hasselt Binnen-
stebuiten’ van dinsdag 27 juni t.e.m. zondag 2 juli
is het gezellig shoppen in Hasselt. Bovendien kan
je al voor de solden officieel starten, genieten
van koopjes die dagen! De handelaars zetten
kraampjes buiten en bieden kortingen aan.

BRADERIE HASSELT BINENSTEBUITEN
—

Schepen Tom Vandeput: “We spelen maximaal in op beleving en comfort.”

voor muziek zorgt. Bovendien
krijgen shoppers die die koop-
avond voor minstens 20 euro
hebben gespendeerd bij onze
handel en horeca een gratis con-
sumptie drank op het Foodtruck-
festival. Deze bon kunnen ze op
vertoon van hun kasticket afhalen
in de ShopUp op de Grote Markt
zolang de voorraad bonnen
strekt.”

BIJZONDERE ACTIE
Daarnaast is er ook een bijzondere
actie die gedurende de hele bra-
deriedagen loopt. “Shoppers kun-
nen bij aankopen tijdens de bra-
deriedagen stempels/stickers
verzamelen bij deelnemende
handelaars,” legt Vandeput uit. “Bij
twee stempels van twee verschil-
lende handelaren heeft de klant

“TIJDENS DE BRADERIEDAGEN IS ER
EEN BIJZONDERE SPAARACTIE.”

*indien geshopt voor min. 20 euro en zolang de voorraad strekt

#hasseltbinnenstebuiten

volg ons op 

Koopjes te scoren!
27/06-30/06 Winactie:  
verzamel stempels bij deelnemende  
handelaars en win Hasseltbonnen

28/06 Kinderanimatie op de grote markt 

30/06 After-shop-party met gratis  
consumptie op Foodtruckfestival*  

vrijdag 30 juni 
avondopening tot 21u

zondag 2 juli  
koopzondag
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