
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
 
De achtste editie van Winterland 
Hasselt op het Kolonel Dusartplein 
start dit jaar op zaterdag 14 
november en zal Hasselt 7 weken 
lang omtoveren in de mooiste 
kerststad van België. In het midden 
van de wondere wereld van 
Winterland Hasselt staat het huis 
van de kerstman terwijl de 
kerstmarkt, de overdekte ijspiste, de 
attracties en het sfeervolle Grand 
Café met de originele Aspen 
Lounge zorgen voor vertier voor 
jong en oud. Kersen op de taart zijn “Guus’Thing”, het pop-up restaurant van chefkok 
Guus Coppens en een akoestische Kerst-showcase van de Nederlandse zanger Jan 
Smit. Naast Winterland gaat de binnenstad ook mee op de flow van de Winter- en 
Kerstsfeer. Bedoeling is dat het initiatief ‘Hasselt in ‘t Wit’ de binnenstad versterkt.  
 
“‘Hasselt in ’t Wit’ is de deken die gelegd wordt over de binnenstad. Een kersttreintje 
met hop on-hop off zal Winterland met het centrum verbinden. De boulevard krijgt met 
partnerschap van Winterland een speciale aankleding. En het zgn. Kerstshoppen met 
koopweekends wordt ondersteund door heel wat animatie,” aldus Schepen voor 
Evenementen Geralt Corthouts.  
 
Pop-up restaurant “Guus’Thing” 
Tijdens deze editie van Winterland zullen de bezoekers kunnen lunchen of dineren in 
“Guus’Thing!”, het pop-up restaurant van ex-Asparaguuskok Guus Coppens.  
Guus kijkt ernaar uit om opnieuw mensen culinair te verwennen: “Ik popel om terug 
achter de potten te kunnen staan. We gaan simpele maar lekkere gerechten aanbieden 
op de gezelligste plek van het land. Ik denk aan een Guusburger, mijn hapje van de 
ijskoningin met haar hoevekip, mijn versie van stoofvlees, enzovoorts. Ik probeer 
klassiekers in een Guus-jasje te steken.” Het Pop-up restaurant telt 70 couverts, maar 
kan tot maximaal 87 personen huisvesten. Op Oudjaar is er een speciaal menu en 
wordt men vergast op een Sylvesterparty! 
Om zeker van een tafeltje te genieten bij Guus, kun je on-line boeken via  
winterland.be/guusthing . Er zullen op de website en social media ook wedstrijden 
lopen, waardoor je diners-voor-twee kunt winnen. 
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Hasselt in ’t Wit 
Hasselt is de vierde winkelstad van ons land. Dat blijkt uit de druk bezochte 
winkelstraten, de sfeervolle restaurants, musea en winterse terrasjes… In de kerst- en 
eindejaarsperiode is het extra gezellig shoppen in Hasselt. Om dit extra in de verf te 
zetten rolt het stadsbestuur het winterconcept ‘Hasselt  in ’t Wit’ uit in het commerciële 
centrum. In de weekends van 12 en 13 december 2015 & 19 en 20 december 2015 
dragen sfeervolle verlichting in de stadskern, de 200 met LED verlichte bomen langs de 
Groene Boulevard, aankleding, acts en muziek bij tot een extra kerstbeleving tijdens de 
drukste shoppingmomenten. Handelaars en horeca beklemtonen de witte kleur in hun 
etalages en zaken. Een uniek sneeuwmachine rijdt rond en stopt op geschikte plaatsen 
om het verzamelde publiek te trakteren op sneeuwbuien.  Het jenevertrammetje zal 
heen- en weer rijden tussen Winterland en het stadscentrum om bezoekers te laten 
kennismaken aan het rijkelijk gevarieerd en commercieel aanbod van handelszaken en 
horeca. 
 
De kerstman woont even in Hasselt 
Het knusse huis van de kerstman doet dromen van een prachtige winter. Het ontwerp 
van het huis is geïnspireerd op de Finse huizen in Lapland, met hun ronde balken en 
het torentje met puntdak. In het huis zullen acteurs gestalte geven aan de kerstman en 
zijn elfjes.  
Vanaf 9 december ontvangen ze elke dag van 12 tot 20 uur de bezoekers, die er 
kunnen zien hoe de kerstman woont en werkt. Je kan het huis van de kerstman gratis 
bezoeken. Een droomhuis voor gezinnen met kinderen. Bovendien krijgt elk kind een 
cadeautje van de Kerstman!  
 
Grootst verlichte kerstbal van de BeNeLux 
De achtste editie van Winterland 
Hasselt start dit jaar op zaterdag 
14 november en duurt zeven 
weken. Het Kolonel Dusartplein 
wordt in die periode omgetoverd 
tot een groot winterlandschap met 
een overdekte ijspiste van 1.000 
m², een kerstmarkt met meer dan 
80 deelnemers waaronder diverse 
ambachtslieden, eet- en 
drankkraampjes, een grand 
carrousel en veel meer.  
Het Kolonel Dusartplein wordt 
verder gehuld in een schitterende 
winterse decoratie, met midden op de ijspiste een enorme kerstboom vol met lampjes 
en reuze grote kerstballen. Eyecatcher zal ongetwijfeld de grootste verlichte kerstbal 
van de BeNeLux zijn: die meet maar liefst 7 meter in doorsnede en je kan er doorheen 
wandelen! Daarnaast staat er op het Kolonel Dusartplein een levensgrote kerststal en 
worden alle attracties in kerststijl aangekleed en verlicht.  
 
Winterland TV 
Tijdens deze editie zal er acht weken lang op maandag een aflevering van Winterland 
TV verschijnen. Gastvrouw Virginie Claes gidst iedereen vanaf 9 november met een 
winterse flair doorheen het hele belevenisaanbod. Ze blikt gedurende drie à vier 



minuten terug op de voorbije week en kijkt ook vooruit naar hetgeen er komen gaat. De 
uitzendingen zullen op diverse regionale tv-zenders , YouTube en de eigen 
mediakanalen worden geplaatst. 
 
Jan Smit stelt kerstalbum voor 
Nog een primeur is weggelegd voor de Nederlandse zanger Jan Smit. Hij lanceert op 
Winterland Hasselt zijn nieuwe kerstalbum ‘Kerst Voor Iedereen’. Het album bevat 
unieke eigentijdse versies van echte Nederlandstalige kerstliedjes. Om deze lancering 
extra in de verf te zetten brengt Smit op 14 december (18u) een akoestische showcase 
exclusief voor 400 mensen, die het album op Winterland kopen of die deelnemen aan 
één van de vele wedstrijden. Het wordt een belevenis in het Grand Café! 
 
Kerstmarkt met breed aanbod 
De kerstmarkt van Winterland Hasselt wordt dit jaar opnieuw uitgebreid met 300 
vierkante meter. Met ruim 80 deelnemers uit 11 verschillende landen, waaronder 
Hongarije, Oostenrijk, Rusland of Peru, groeit de kerstmarkt naar de grootste van de 
regio. Er staan dit jaar weer veel handwerkers met producten uit eigen regio. Ook zullen 
er diverse ambachtslieden aanwezig zijn die ter plekke originele kerstcadeautjes 
maken. Zo zijn er demo’s van kaarsen maken en houtsnijwerk. Ook het Grand Café is 
vergroot en wel met een snackscorner. In de Aspen Lounge kan je nu op zondag 
brunchen. schaatsen toe. De toegang tot Winterland is gratis, inkom schaatsbaan:3.50 
euro, schaatsen: 4 euro. Ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
 
Info: www.winterland.be, FB, Instagram en Twitter 
 
Perscontact: Maurice Schoenmaeckers  info@winterland.be 
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