Wedstrijd Lights In Anderlecht: Maak van je raam een lichtpunt in de stad!
Op initiatief van de schepen van Economische Ontwikkeling Elke Roex, en
schepen van Evenementen Guy Wilmart, met de steun van burgemeester
Fabrice Cumps en het schepencollege organiseert de gemeente Anderlecht een
wedstrijd voor de Anderlechtse bevolking: "Lights in Anderlecht". We hebben
immers allemaal behoefte aan licht in deze donkere dagen.
De annulering van verschillende evenementen op het einde van het jaar als gevolg
van de Covid-crisis zou kunnen leiden tot een donkere sfeer in onze verbeelding. De
gemeente Anderlecht heeft daarom beslist om burgers en handelaars aan te
moedigen om hun ramen en etalages te verlichten en te versieren. Ieder kan dit
individueel of in familieverband realiseren en kan hiermee sfeer en gezelligheid
brengen in de Anderlechtse straten, in onze gemeenschap in deze
eindejaarsperiode.
Om de creativiteit te stimuleren, werd een gids opgesteld met doe-het-zelf tips - in
samenwerking met de verschillende Nederlandstalige culturele diensten.
De 500 meest creatieve inwoners worden beloond met een waardebon van 100 €
die
in
de
deelnemende
winkels
kan
worden
geconsumeerd.
De deelnemende handelaars, zelfs in geval van sluiting opgelegd door de overheid,
maken kans op een tussenkomst van 300 euro, voor de 50 mooist gedecoreerde en/
of verlichte etalages. Daarnaast zullen de 500 waardebons van de winnende
bewoners in hun winkels ten gelde gemaakt worden. Een win-win dus.
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Inschrijven kan per mail vanaf 1 december tot en met 21 december via het formulier
dat
beschikbaar
is
op
www.anderlecht.be
of
per
telefoon:
Voor de inwoners via 02 436 65 31 / 0499 96 62 07 en
eventanderlecht@anderlecht.brussels.
Voor handelaars via 02 436 65 40 en economie@anderlecht.brussels.
De deelnemers zullen worden uitgenodigd om hun foto's van de versieringen en
verlichtingen
op
te
sturen.

Gemeente Anderlecht Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht
Contactpersoon: Melissa Morales Magri
Tel: 0494/57.79.44

