Sfeervol Kerstshoppen in Mechelen
Shoppen tijdens de eindejaarsperiode in Mechelen? Dat is Kerstsfeer en gezelligheid gegarandeerd.

Ieder jaar is het hetzelfde liedje: lap, weer te laat aan die kerstcadeautjes gedacht! Daarom houden de
Mechelse handelaars ook op zondagen 16, 23 en 30 december hun zaak voor jou open en dit tussen 13u
en 18u.

Gezellig shoppen met de leukste randanimatie
Voor veel mensen gaat de zoektocht naar
kerstcadeautjes gepaard met heel wat stress.
In Mechelen maken we het tijdens de
eindejaarsperiode daarom zo gezellig en
ontspannend mogelijk. De stad is prachtig
verlicht en tijdens de shoppingweekends in
december (15-16, 22-23 en 29-30 december)
bruisen de straten met de leukste
randanimatie en straattheater: van zingende
kerstmannen en steltenlopers tot heuse
vuurshows.

Naast animatie in de winkelstraten, zorgt Mechelen Houdt Je Warm nog voor tal van andere activiteiten
zodat ook niet-shoppingliefhebbers in december hun gading zullen vinden: een kerstmarkt, schaatspiste
op de Dijle, Mechelen in Vuur en Vlam op 22 december ...
Het volledige programma van Mechelen Houdt je Warm ontdek je hier.
(http://www.mechelenhoudtjewarm.be/)

Shop en win prachtige prijzen!
Wie tussen 7 december en 6 januari 2019 shopt in
Mechelen, maakt bovendien kans om prachtige prijzen te
winnen, aangeboden door de Mechelse
handelaarsvereniging Mechelen MeeMaken vzw.
Bij een aankoop in de Mechelse handel en horeca ontvang
je namelijk een kraslotje. Wanneer je krast, weet je
meteen of je gewonnen hebt of niet. Staat er een
lachende smiley op je kaartje, dan heb je sowieso een
prijs gewonnen! Het enige wat je dan hoeft te doen is
jouw kaartje te registreren en je gegevens achter te laten
om je prijs te claimen.

De totale prijzenpot bedraagt meer dan 12.500 euro en bevat onder andere 50 x Mechelse Monopolyspel t.w.v 50 euro, 1000 Mechelenbons van 10 euro.
De eindejaarswedstrijd loopt van 7 december 2018 tot en met 6 januari 2019.
Meer info en het wedstrijdformulier kan je hier terugvinden. (https://www.mechelen.be/eloketeindejaarswedstrijd-2018)
(https://www.mechelen.be/eloket-eindejaarswedstrijd-2018)

Mechelse etalages dromen van een witte kerst
Omdat sfeer en gezelligheid het allerbelangrijkste zijn in de kerstperiode, slaan handelaarsvereniging
Mechelen MeeMaken vzw en TableTableau dit jaar de handen in elkaar. Samen zorgen ze ervoor dat ook
enkele leegstaande panden dit jaar in een witte kerstsfeer baden.
Zeven panden/etalages in de binnenstad (Onze-Lieve-Vrouwestraat 2 en 36, Boucherystraat 14, Bruul
101-103, Hoogstraat 45 en Grote Markt 14, Graaf van Egmontstraat 20) worden aangekleed volgens het
thema 'Dreaming of a white Christmas': witte kerstcadeautjes, kerstballen of -bomen, een
sneeuwlandschap met slede ... Het loont hoe dan ook de moeite om tijdens je shoppinguitje eens langs
deze locaties te passeren.

Extra bereikbaar dankzij de Shopping Shuttle, etstaxi én watertaxi!
Geen zin in parkeerstress? Dan zijn er tal van alternatieven om Mechelen te bereiken.
Het treinstation ligt op wandelafstand van het centrum, maar je kan tijdens de shoppingweekends
(15-16, 22-23, 29-30 december) ook de fietstaxi naar het centrum (Schepenhuis) nemen.
Dankzij De Lijn reis je met het shoppingbiljet voor slechts 1 euro heen en terug vanuit Mechelen,
Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden, Boortmeerbeek, Zemst, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos, Rumst,
Duffel en Boom.
De gratis Shopping Shuttle (/shoppingshuttle) voert je heen en terug van randparkings P+R Nekker
en het Douaneplein naar de Grote Markt. Op zaterdag rijdt de pendeldienst elke 5 minuten tussen
9u en 19u en op koopzondagen tussen 11u en 19u. Opgelet! Deze pendeldienst wijzigt zijn traject
op 23/12, 29/12 en 30/12 omwille van de Kerstjumping. Deze dagen rijdt de shuttle niet via P&R
Nekker en Douaneplein, maar via parking Zandpoortvest richting Veemarkt - Grote Markt en terug.
Maak van je transport naar het centrum een heuse beleving: parkeer op het Rode Kruisplein en
neem de watertaxi vanaf het Keerdok naar de Haverwerf en weer terug. Meer info over de
vertrektijden van de fietstaxi en watertaxi vind je hier

(http://www.mechelenhoudtjewarm.be/bereikbaarheid)
Uiteraard blijven ook alle parkings in het centrum steeds bereikbaar
(https://shoppenin.mechelen.be/bereikbaarheid). Vooral in de gloednieuwe parking Bruul (350 plaatsen)
vlakbij de hoofdwinkelstraat vind je altijd een plekje.

Nog niet overtuigd dat Mechelen dé place to be is tijdens de eindejaarsperiode? Bekijk dan zeker even
onderstaande video.


