
  
 
PERSBERICHT: Hasselt verwacht opnieuw 50.000 bezoekers tijdens 2de shoppingweekend 

 
Het eerste Hasseltse shoppingweekend op 12 en 13 december was alvast een succes. Voor het eerst 
werd alle kerstanimatie en –inkleding verzameld onder één centraal thema ‘Hasselt in het Wit’. Een 
aanpak die blijkbaar loont. Want ondanks het wisselvallige weer bezochten zowat 50.000 bezoekers 
gespreid over twee dagen de winkels in de binnenstad.  
 
“Ook komend weekend, ons tweede eindejaarsshoppingweekend, belooft alvast een succes te 
worden. Dan verwachten we nog meer bezoekers die op zoek gaan naar een last minute 
kerstgeschenk. De winkels in de binnenstad zijn opnieuw geopend van 10 tot 18 uur op zaterdag en 
van 13.30 uur tot 18 uur op zondag”, vertelt schepen van Economie Tom Vandeput. “We voorzien 
alvast weer heel wat animatie die shoppers in de kerststemming brengen. Een rijdende 
sneeuwmachine blaast die een sneeuwstorm doorheen de straten in de binnenstad. Ook enkele 
ijskoninginnen en –prinsen heten de shoppers welkom in onze stad. Speciaal voor de allerkleinsten 
brengen Anna en Elza uit de Disneyfilm Frozen dit weekend een bezoekje en trekken weer een aantal 
plopfiguren hun mooiste kerstoutfit aan. Op de Grote Markt tovert opnieuw een airbrusher een 
stukje winter op het gezicht van al wie dat wil. Wie nog niet door Hasselt heeft geskied, kan dit 
weekend op het Molenpoortplein weer virtueel skiën doorheen onze binnenstad. Deel je jouw gekke 
moves op facebook? Dan maak je nog steeds kans op een Hasseltbon. Op zondag 20 december vind 
je op het Kolonel Dusartplein (marktplein) tussen 15 en 20 uur ook de jaarlijkse Midwintermarkt met 
cadeaukraampjes van marktkramers, verenigingen en hobbyisten.” 
 
Wie dit weekend een parkeerplaatsje zoekt kan terecht op de parking Slachthuiskaai of het 
parkeerterrein aan de Boudewijnlaan tussen het Kapermolenpark en de Japanse Tuin. Vanaf de 
parking Boudewijnlaan kan je gratis met de bus naar de binnenstad. Vraag wel een ticketje aan 
de bestuurder. Ook de rit terug is uiteraard gratis. Parkeren kan eveneens op de carpoolparking nabij 
de afrit Hasselt Zuid. Vanop die parking rijdt tussen 11 en 19 uur elke 20 minuten een gratis 
shoppingpendel richting de binnenstad. Deze houdt halt aan het Dusartplein en het Leopoldplein.  
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