
Hasselt
IN HET WIT

“We garanderen 
je de ultieme
eindejaarsbeleving” 

Onder de noemer ‘Hasselt in het Wit’ wordt de binnenstad in een onweerstaanbaar kerstkleedje
gestoken. Shoppen, kerst beleven, gezellig samenzijn ... “Het kan allemaal, in een feeëriek kader.

Niet alleen in Winterland, ook in het stadscentrum. Er is animatie in overvloed. We garanderen je
de ultieme eindejaarsbeleving”, zegt schepen van Economie Tom Vandeput.

Tekst: Raymond Polus Beeld: Kris Vande Sande/Stad Hasselt

ANIMATIE TIJDENS DE KOOPWEEKENDS

“Diverse straatartiesten, muzikanten en rondlopende acts geven de

shopervaring tijdens de koopweekends net dat tikkeltje meer,” weet de

schepen. “Twee professoren trakteren enkele straten met hun machi-

ne op een flinke sneeuwbui. Speciaal voor de kinderen rijdt er een ver-

telcaravan aan op woensdag 14 en woensdag 21 december, je kan je

laten grimeren, enzovoort.” Plezier voor iedereen dus.

GRATIS BUS

Wie zichzelf autostress wil besparen, kan gebruik maken van het open-

baar vervoer. “Vanaf de parking aan de Boudewijnlaan mag je gratis de

reguliere buslijnen gebruiken”, zegt schepen Vandeput. “Er is een halte

ter hoogte van het Rijksadministratief Centrum (RAC). Zo rijd je tot aan

het Kolonel Dusartplein of alle haltes op de kleine ring en het station,

en weer terug. Je betaalt niks, maar vraag wel een ticketje bij de chauf-

feur. Van de carpoolparking Hasselt Zuid vertrekt er om de 20 minuten

een gratis shoppingpendel. Die rijdt in de shoppingweekends hele-

maal gratis tussen 11 en 19 uur, in beide richtingen. Je kan op- en af-

stappen op het Leopoldplein en het Kolonel Dusartplein.” Meer info

vind je op www.hasselt.be/verkeer.

www.hasseltinhetwit.be

in de kijker

HASSELT IN ‘T WIT, 

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Koopweekends: 10 & 11 en 

17 & 18 december

Midwintermarkt: maandag 18

december, van 15 - 20u.

Koopavond: donderdag 22 

december, tot 20u.

Winterland & Ice Magic Hasselt,

tot 8 januari op het Kolonel 

Dusartplein

Eindejaar, dat is cadeautjestijd! Een ideale plek om toffe, originele

cadeautjes te scoren, is Hasselt. “Pakjes voor onder de boom? Je

kan ze in de binnenstad bij elkaar komen shoppen tijdens de twee spe-

ciale koopweekends van zaterdag 10 & zondag 11 en zaterdag 17 & zon-

dag 18 december. Op donderdag 22 december is er een laatavond-

opening”, vertelt Tom Vandeput (foto). “Op zondag 18 december vind je

op het Kolonel Dusartplein (marktplein) tussen 15 en 20 uur ook de jaar-

lijkse Midwintermarkt.”

VOLOP KERSTSFEER

Ben je op zoek naar een wauw-gevoel? Maak dan zeker eens een wan-

delingetje op de Groene Boulevard. Tientallen bomen zijn er feeëriek

uitgelicht met sfeerverlichting. Op maandag 5 december krijgt de

kerstboom – met dit jaar nog meer kerstballen en kerstverlichting - zijn

stek op de Grote Markt. Ook in de winkelstraten zullen kerstbomen de

sfeer bepalen. Stad Hasselt kocht er in totaal 240 aan. Ze worden uni-

form verlicht en in een mooie pot geplant.


