De maandelijkse nieuwsbrief Mechelen MeeMaken houdt je op de hoogte van evenementen,
acties en opportuniteiten voor handel, horeca en diensten.

Lentebraderie
De jaarlijkse Lentebraderie staat garant voor een warme sfeer, veel muziek en een
levendige binnenstad.
Op vrijdag 31 mei & zaterdag 1 juni staat de Lentebraderie op de agenda. Als handelaar
of horeca-uitbater is het een niet te missen evenement.
De braderie brengt veel shoppers en bezoekers naar de binnenstad, dus het loont zeker de
moeite om ook zelf een kraampje op te stellen.

Laat ons weten of je deelneemt via volgende link.
Inschrijven kan tot en met 6 mei 2019.

Bourgondisch leren koken?
Dat kan! Op maandag 1 april vertelt sterrenchef Ken Verschueren je alles tijdens een
prikkelende workshop. Hij rijkt je authentieke recepten aan die jullie samen overgieten
met een modern sausje.

De meerwaarde vraag je? Met de heropening van het Museum Hof van Busleyden zet de stad
Mechelen volop in op zijn Bourgondische geschiedenis. Zou het niet fijn zijn als de Mechelse
inwoner, toerist & bezoeker in jouw restaurant het culturele aan het culinaire kunnen
koppelen?

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de website van Horeca Vlaanderen.

Mechelen Klimaatneutraal
We streven naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020. En daar
hebben we jullie hulp bij nodig!

Om bovenstaande doelstelling te verwezenlijken werken we aan het energiezuinig maken van
alle gebouwen. Weet jij of je gebouw energiezuinig is? Dankzij een energiescan krijg je een
antwoord op deze vraag. Daarbij kan je rekenen op een financiële bijdrage van € 300.

Maar er is meer. Want ook subsidies bij investeringen, die leiden tot een significante
vermindering van energieverbruik en CO2 uitstoot, behoren tot de mogelijkheden. Lees er
alles over op de website van Mechelen Klimaatneutraal.

Wegenwerken
Vanaf de volgende nieuwsbrief nemen we telkens een kort
overzicht van wegenwerken op, zodat je hiervan op de
hoogte bent.
Via www.mechelen.be/wegenwerken enhttps://twitter.com/
wegenwerken kan je sowieso alle werken en
straatafsluitingen in Mechelen bekijken.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be

