
Persbericht: Hasselt krijgt een officiële editie van Monopoly 

In november 2021 komt er een nieuwe en exclusieve Monopoly-uitgave onder officieel erkende 

licentie van Hasbro: Monopoly Hasselt. Deze gelimiteerde uitgave biedt de uitgelezen kans 

om Hasselt op een unieke manier te verkennen. 

 

De editie blijft trouw aan het originele spelconcept maar wordt in een Hasselts jasje gestoken. Alle 

locaties van het klassieke Monopoly-spelbord worden aangepast naar typisch Hasseltse straten, 

pleinen en bezienswaardigheden. Er zal plaats zijn voor historische en recente gebouwen in de stad, 

parken en musea. Zo zal je bijvoorbeeld het Oud Stadhuis en ’t Scheep kunnen kopen maar ook de 

Japanse Tuin of de Zuivelmarkt met haar gezellige terrassen.  

  

Ook de kans- en algemeen fondskaartjes worden ingevuld met Hasseltse verwijzingen. Onder andere 

de Jeneverfeesten, Dwars door Hasselt en het streekproduct speculaas zullen hier aandacht krijgen. 

Voor de overige invulling van het spel is het nog wachten tot de lancering eind 2021. 

  

Schepen van Toerisme Rik Dehollogne: “om het spel vorm te geven hebben we rekening gehouden 

met onze nieuwe toeristische campagne Hasselt Smaakmaker Spraakmaker en de vijf bijbehorende 

verhaallijnen smaak, groen, kennis & innovatie, muziek en sport. Monopoly Hasselt is een leuk nieuw 

toeristisch product zowel voor de Hasselaar zelf, maar ook voor de bezoeker die Hasselt een warm 

hart toedraagt.” 

  

Ook de VZW Centrummanagement gaf zijn steun aan het initiatief. Centrummanager Ben 

Croonenborghs: “Mensen komen steeds meer voor een totaalbeleving naar een stad. Men wil naast 

shoppen of culinair genieten ook cultuur, groen en verborgen plekjes van een stad ontdekken en daar 

willen we met het centrummanagement op inspelen. Monopoly Hasselt is een unieke manier om te 

tonen welke troeven Hasselt allemaal heeft.”  

  

Het zal gaan om een gelimiteerde oplage. Hoeveel spellen er exact zullen gedrukt worden is nog niet 

duidelijk maar het spel zal niet in constante productie gaan. Voor zij die zich willen verzekeren van een 

exemplaar: het spel kan nu al besteld worden als pre-order via www.MONOPOLYHASSELT.be 

  
De Hasselaar kan het bord eveneens mee invullen. Er is één locatie op het spelbord dat bepaald zal 
worden via een stemming. De sport/ontspannings-locatie met de meeste stemmen krijgt een plaatsje 
op het bord. Het wordt dus spannend om te vernemen welke locatie de meesten stemmen kan 
verzamelen. Stemmen kan via www.MONOPOLYHASSELT.be vanaf vandaag tot en met maandag 26 
april. 
 
Keuze opties poll: 

• Schaatsbaan Schaverdijn 

• Skatepark Kapermolen 

• Hoek 8 skatepark 

• Zwembad Kapermolen 

• Hasseltse zwemvereniging Spartacus (zwembad Kapermolen) 

• Waterpolo Hasselt (zwembad Kapermolen) 

• Sporthal Alverberg 

• Initia Hasselt (sporthal Alverberg) 

• Limburg United (sporthal Alverberg) 

• Topsporthal Runkst 

• Action Park Kiewit 

http://www.monopolyhasselt.be/
http://www.monopolyhasselt.be/


• Tenkie Park Hasselt 

• Airo Kiewit 

• Sporting Hasselt 

• Excelsior Tennis 

• Torpedo Hasselt 

• RC Hades 

• Muziekodroom 
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