
Persbericht: Eindejaarsshoppen doe je in Tervuren 
 
De gezelligste periode van het jaar komt eraan. Tijd dus om de kerstversiering boven te 
halen. Dat gebeurt ook in de straten van Tervuren. Mooie verlichting, dennengroen en 
aantrekkelijke etalages roepen een feestelijke sfeer op. 
 
De handelaars zetten hun beste beentje voor met de organisatie van de traditionele 
eindejaarstombola. Waag je kans bij ruim 70 handelaars en win tot 16.000 euro aan 
waardebonnen. Je herkent de deelnemende winkels aan de affiche, een grote sneeuwvlok 
en een kerstboom met verlichting voor de deur. Een overzicht van de deelnemende 
handelszaken vind je op www.visittervuren.be/nl/nieuws/eindejaar-tervuren. Veel winkels 
pakken ook uit met voordeelacties. Nog op zoek naar een origineel kerstcadeau? Scoor dan 
met de Tervuurse geschenkbon onder de kerstboom die inruilbaar is bij een 60-tal 
handelaars. De bonnen hebben een waarde van 5, 10, 20 of 50 euro en zijn verkrijgbaar aan 
de balie van het vrijetijdscentrum.  
 
Van vrijdag 13 tot zondag 15 december vindt op de Markt de eerste editie van Wintervuren 
plaats. Na de succesvolle Groote Stoet in Vossem tijdens de zomer, pakt TervurenFeest! nu 
uit met een gezellig winterdorp (zie ook hieronder). 
 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 december komt de Kerstman naar Tervuren. Op de 
vrijdagmarkt en bij de handelaars wenst hij iedereen een vrolijk kerstfeest. 
 
Op zondag 5 januari tenslotte organiseert de gemeente samen met de raad voor lokale 
economie RLE een nieuwjaarsreceptie. Iedereen is welkom op het Warandeplein van 11 tot 
13 uur. Onder de luifel van gemeentehuis De Zevenster staan heerlijke hapjes en feestelijke 
drankjes klaar. 
 
---------------------------- 
 
Wintervuren op de Markt 
 
Van vrijdag 13 tot zondag 15 december vindt op de Markt de eerste editie van 
Wintervuren plaats. Na de succesvolle Groote Stoet in Vossem tijdens de zomer, pakt 
TervurenFeest! nu uit met een gezellig winterdorp. 
 
Drie dagen lang wordt het marktplein van Tervuren omgetoverd in een feeërieke kerstmarkt 
vol mooi verlichte tentjes. Je beleeft er de echte kerstsfeer van nu en van weleer. Wat er 
allemaal op het programma staat blijft nog een beetje een verrassing, maar zeker is dat de 
lokale handelaars hun mooiste kerstproducten uitstallen. Zo kan je nog snel die laatste 
inkopen doen voor de feestdagen. En er staat muziek op het programma, veel muziek. 
Verwacht je aan optredens van lokaal talent zoals koperensemble Bravoer. Mister Dixieland 
paradeert met een mobiel orkest tussen de kraampjes door. Ook de klassieke drank- en 
eetgelegenheden zullen niet ontbreken. Want wat smaakt bij vrieskou beter dan een warme 
pannenkoek, jenever, glühwein of braadworst uit het vuistje? Nodig vrienden en familie uit 
en kom eens kijken. Geen betere manier om de eindejaarsperiode feestelijk in te zetten. 


