
EEN WITTE KERST? WEL IN MAASMECHELEN 

VILLAGE! 
KOM TOT EIND DECEMBER SHOPPEN IN EEN MAGISCHE SFEER MET MAGISCHE 

KORTINGEN  
 

Naar goede gewoonte is kerst een drukke periode. Maar in Maasmechelen Village kom je helemaal tot rust. Dat 

komt door de feeërieke sfeer die er hangt – overal lichtjes, rendieren, sneeuw, muziek… – maar ook door de 

betoverende eindejaarskortingen. Flaneer langs de meer dan 100 versierde boetieks en vind je feestoutfit én alle 

pakjes voor onder de kerstboom. Intussen kan je ook pauzeren in de arrenslee, vrienden en familie verrassen met 

een wittekerstfoto of Jeroen Meus strikken voor een handtekening! 

 

KERSTPROGRAMMA  
• 3–31 december:  

Special Offers met kortingen tot 50% op de outletprijs, bij aankoop van meerdere items. 

• 10 & 11 december:  

De Village in het wit – Sneeuwmachines dompelen de Village onder in een gezellige winterse sfeer.  

Livemuziek – Een muzikaal kwartet brengt je in de juiste stemming tijdens het shoppen. 

• 15–18 december:  

Winterfestival Del Mundo – Profiteer van kortingen tot 50% op de outletprijs. 

• 17 december:  

Signeersessie Jeroen Meus – Chef-kok Jeroen Meus signeert zijn nieuwe boek ‘Dagelijkse Kost, koken met gezond 

verstand’, van 14 tot 17 uur. 

• 17–18 december:  

Straattheater – Bewonder internationaal gerenommeerde straatartiesten.  

Kerstman – De kerstman is op bezoek en verrast elk kind met wat lekkers.  

Livemuziek – Een muzikaal kwartet brengt je in de juiste stemming tijdens het shoppen.  

De Village in het wit – Sneeuwmachines dompelen de Village onder in een gezellige winterse sfeer. 

• 24 december (open tot 16 uur):  

De Village in het wit – Sneeuwmachines dompelen de Village onder in een gezellige winterse sfeer. 

• 26 – 30 december:  

Live muziek – Een muzikaal kwartet brengt je in de juiste stemming tijdens het shoppen.  

De Village in het wit – Sneeuwmachines dompelen de Village onder in een gezellige winterse sfeer.  

• 17 december tot 15 januari:  

Würst foodtruck – Trakteer jezelf op een gourmet-Haute Dog van chef-kok Jeroen Meus. 

 
Voor een gedetailleerde agenda, zie www.maasmechelenvillage.com. 

 

 

http://www.maasmechelenvillage.com/


Over Maasmechelen Village 
Maasmechelen Village, een van de Chic Outlet Shopping® Villages, biedt een premium outletshopping ervaring 

in België. Het ligt ongeveer op 60 minuten van Brussel, Antwerpen, Keulen en Düsseldorf, en op 20 minuten van 

Maastricht. In Maasmechelen Village vind je meer dan 100 outletboetieks van nationale en internationale 

modemerken, alsook luxeartikelen voor de woning. Bovendien kan je er het hele jaar shoppen met kortingen tot 

60% op de aanbevolen retailprijs. Armani, Calvin Klein, Escada, Maxa, HUGO BOSS, Le Creuset, Maison Scotch 

& Soda, Sandro en Versace, zijn slechts enkele van de internationale merken aanwezig naast de boetieks van 

plaatselijke ontwerpers, zoals Essentiel en Scapa. Een brede waaier diensten in Maasmechelen Village bevat gratis 

parking voor meer dan 1600 wagens, een dagelijkse pendeldienst vanuit Brussel, de Shopping Express® 

(http://www.maasmechelenvillage.com/shoppingexpress), Hands-Free Shopping, een Tourist Information Centre, 

een speeltuin en gratis wifi. Met een selectie van restaurants en cafés, het 4 sterrenhotel Terhills met 60 kamers en 

een sterrenrestaurant op amper 100 m, is het dorp uitgegroeid tot een unieke bestemming voor gasten op zoek naar 

een superieure winkelervaring en een plezierige dag uit. Voor meer informatie, bezoek MaasmechelenVillage.com. 

 
Voor meer info : 
Hilde Meus 

RCA pr 

tel. 011 59 05 97 

0473 69 51 07 
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