Mechelen MeeMaken vzw: evenementenkalender
2019
Beste handelaars en horeca-ondernemers.

Jullie hebben er even op moeten wachten - bedankt voor het geduld - maar
eindelijk kunnen we jullie de kalender met shoppingevenementen en
koopzondagen voor 2019 meedelen.


6 januari 2019: solden - koopzondag



14 februari: Valentijn



15, 16, 17 maart: Warm Welkom Weekend - koopzondag



20 april: Paasactie



31 mei - 1 juni: Lentebraderie



7 juli: solden - koopzondag



6, 7, 8 september: Herfstbraderie - koopzondag



4, 5, 6 oktober: Warm Welkom Weekend - koopzondag



29 november: Black Friday



15, 22, 29 december: koopzondagen eindejaar

Voorlopig blijft het aantal koopzondagen dus beperkt tot 8.

Uiteraard blijft de vzw naast deze grotere shoppingevenementen ook in 2019
inzetten op kleinere, tussentijdse acties zoals 'Terug naar School', 'Shoppen
met Bach' en 'Halloween shopping'. Hierover zal later via dit medium
gecommuniceerd worden.

Programma eindejaarsperiode - Mechelen Houdt Je Warm

Voor we 2019 inzetten, hebben we natuurlijk eerst nog een drukke
eindejaarsperiode af te werken. De koopzondagen vanuit Mechelen
MeeMaken vzw werden via de vorige nieuwsbrief nog eens extra in herinnering
gebracht. (16, 23 en 30 december, telkens van 13u tot 18u) Naast de nodige
animatie om tijdens die cruciale weekends voor extra beleving te zorgen heeft
ook vzw mmMechelen Feest met 'Mechelen houdt je warm' dit jaar weer een
prachtig winterprogramma klaar.

Het volledige programma kan je op de website van mmMechelen Feest vinden,
maar we lichten er hier alvast enkele hoogtepunten uit.


7 december tot 6 januari: schaatsboot op de Dijle



7 & 8 december: Café Culinair (Haverwerf, Vismarkt)



8 december: Urban Trail



14, 15, 16 december: Kerstmarkt aan de Dijle



21, 22, 23 december: Kertsmarkt aan de Dijle



22 december: Mechelen in Vuur & Vlam



28, 29, 30 december: Kerstmarkt aan de Dijle & Café Ambiance



6 januari: Nieuwjaarsfeest op de Grote Markt

De organisatoren zullen vanaf 23/11 eveneens de programmabrochure van
Mechelen Houdt je Warm verdelen over de handel en horeca.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be
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