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

Warm Welkom Weekend Workshop
Op 15, 16 & 17 maart organiseerde Mechelen MeeMaken vzw het Warm Welkom
Weekend. Onder het motto 'samen staan we sterk' nodigt de werkgroep je graag uit
voor een kort moment van evaluatie.

We zien jullie graag op dinsdag 16 april om 18u30 in Zaal Panorama (Gebouw De
Zeeridder), Befferstraat 25. We bespreken er de inzet van de vzw voor een
handelsevenement als het Warm Welkom Weekend en horen graag wat er volgens jullie
anders kan.
Ter voorbereiding van deze workshop vragen we je om je komst hier te bevestigen.

Paasactie
Mechelen MeeMaken vzw trakteert bezoekers aan de binnenstad op
lekkere chocolade - eitjes. Op zaterdag 20 april krijgen shoppers
tussen 14u en 17u een lekkere versnapering.
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Netwerkevenement
Ondernemen is fascinerend en soms ook hard. Het is het verhaal van je passie uitdragen en
uitdagingen overwinnen. Het verhaal van dag en nacht. En veel te weinig tijd voor een
babbel met collega’s. Daar willen we verandering in brengen.

Op zaterdag 20 april nodigt Mechelen MeeMaken vzw alle ondernemers van de Mechelse
binnenstad uit voor een gezellige babbel & borrel. We zien elkaar bij barista Latino,
Veemarkt 13 vanaf 18u.

En omdat eentje, geentje is, herhalen we dit op zaterdag 1 juni en op zondag 7 juli.
Telkens op een andere locatie. Daarover later meer.
GEZOCHT: Jong, vers keukengeweld
Toerisme Vlaanderen en Horeca Vlaanderen zoeken samen vers vlees voor het Jong
Keukengeweld collectief. Samen met een professionele vakjury,
Horeca Vorming Vlaanderen en de provinciale en stedelijke
toeristische diensten gaan ze op zoek naar dé culinaire talenten van
morgen. Chefs kunnen zich vanaf 1 tot en met 20 april
kandidaat stellen.
Mechelen Superstad?
Op dinsdag 23 april om 20u nodigt Stad Mechelen jou uit in Lamot om samen na te
denken over mobiliteit, armoede en ondernemen in onze stad. Het wordt een avond vol
inspiratie, dialoog en #2800love. Schrijf je hier in.
Controle - actie FAVV
Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) plant een
controleactie in Mechelen. Tijdens deze actie zullen de bedrijven uit de distributiesector en
actief in de voedselketen worden gecontroleerd. De actie duurt van 15 mei tot en met 22
mei.

Om iedereen de kans te geven zich goed te informeren voor deze controles, wordt er een
informatievergadering georganiseerd door het FAVV, in samenwerking met het stadsbestuur
van Mechelen. Die zal doorgaan op dinsdag 30 april om 8u00 uur in het
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen.
Lentebraderie & Den Boerenbuiten
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Schrijf je zeker in en mis zo de kans niet om deel uit te maken van dit prachtige evenement
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op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni.
Mechelen kleurt regenboog op 17 mei
Vrijdag 17 mei is de Internationale Dag tegen Homofobie en
Transfobie (IDAHOT). Op verschillende publieke plaatsen wordt
op deze dag de regenboogvlag gehesen en opgeroepen om nee te
zeggen tegen geweld en discriminatie van holebi’s.

Bestel een gratis regenboogpakket
Maak met jouw zaak mee een statement tegen homofobie. Laat je
personeel regenboogbuttons opspelden en/of plaats een
regenboogpancarte op een zichtbare plaats zoals in je etalage of
aan je kassa van 11 t.e.m. 17 mei. Met z’n allen kleuren we Mechelen regenboog. Pakketten
kunnen gratis besteld worden via diversiteit@mechelen.be. Geef bij je bestelling zeker de
juiste aantallen voor pancartes & buttons door.

Wegenwerken
Vanaf 23 april tot en met 10 mei zal er gewerkt worden in
de Bruul. Klik hier voor meer info.

Via www.mechelen.be/wegenwerken en
https://twitter.com/wegenwerken kan je sowieso alle
werken en straatafsluitingen in Mechelen bekijken.

Vragen of opmerkingen? mechelenmeemaken@mechelen.be
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