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Weekmarkt
Markt Eksel
Wekelijks op dinsdagochtend van 8h-12h.
Waar?
Op het gemeenteplein te Eksel
Occasioneel (kermis, evenement, ...) wordt er uitgeweken naar het marktplein in Eksel.

Markt Hechtel
Wekelijks op donderdagochtend van 8h-12h.
Waar?
Op het Rode Kruisplein (parking aan de Schans) te Hechtel.

Acties:
-In de maand november wordt er elk jaar de herfstactie georganiseerd.
Elke bezoeker maakt kans op mooie cadeaubonnen die te spenderen zijn
bij de marktkramers.
Elke kraam telt 2 winnaars. Na de trekking wordt er een receptie
georganiseerd voor alle winnaars en deelnemende marktkramers.
Zij krijgen felicitaties van het gemeentebestuur bij een glaasje bubbels.

-Tijdens de voorlaatste week van december heerst er een echte
kerstsfeer op de markt. De kerstman komt samen met zijn kerstvrouw
langs om heel wat lekker uit te delen.
Ook brengen zij hun vintage slee mee waarop foto's gemaakt mogen
worden.
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