
Trakteer jezelf op Brussel voor Valentijnsdag: de Stad Brussel lanceert acties ter ondersteuning
van winkeliers

Stad Brussel, 1ste februari 2021 – Op initiatief van Fabian Maingain, Schepen van Economische
Zaken, richt de stad Brussel zich met Valentijnsdag niet alleen op geliefden, maar ook op het
plezier om ongewone plaatsen te ontdekken en quality time door te brengen met een geliefde.
Dit is een gelegenheid om de vele themaroutes, de bijzondere winkels en de vele activiteiten te
promoten.

"Ik ben erg verliefd op mijn stad. Ik loop graag door de straten, praat met de inwoners, voel de
warmte en het welkom dat zo typisch is. Ik hou van de uitstraling die hier heerst, de creativiteit van de
winkeliers die een extra ziel willen bieden door originele concepten zoals workshops. Ondersteuning
van deze ondernemingszin is volgens mij een van de hefbomen waarmee we persoonlijke ontwikkeling
en een meer evenwichtige en respectvolle visie op de economie kunnen bevorderen.”, verklaart Fabian
Maingain, wethouder Economische Zaken, Werkgelegenheid, Administratieve Vereenvoudiging en
Smart City bij de Stad Brussel.

Een wedstrijd en BXL-Boncadeau om 120% van elkaar te houden
Vanaf 1 februari gaat er een wedstrijd van start waarmee u een weekend in Brussel kunt winnen, in
een tiny house op de Grote Markt, en BXL-Boncadeau om uzelf te verwennen en kennis te maken met
lokale Brusselse bedrijven en hun Valentijnsacties. In de praktijk financiert de Stad Brussel 20% extra
voor elke aankoop van een BXL-Boncadeau, tot 500 euro.

Creatieve workshops die de Brusselse knowhow en ambachten onder de aandacht brengen
De Stad Brussel, via de Brusselse Ambachtelijke Werkplaatsen, heeft haar krachten gebundeld met
Wecandoo om een hele reeks workshops aan te bieden die symbool staan voor de vaardigheden van
ambachtslieden, alleen of onder begeleiding, zoals bijenteelt, upcycling, keramiek, parfumerie, koken
en vele andere.

Thematische wandelingen
Bezoekers kunnen van 4 tot 19 februari ook een hemel van harten ontdekken in de Grasmarkt en
Valentijnsversieringen op het Agoraplein en in de wijken Neder-Over-Heembeek, Haren en Laken. De
Stad stelt ook een reeks themawandelingen voor rond het thema van de top 10: activiteiten voor
geliefden, romantische restaurants, plaatsen voor een eerste afspraakje of de meest romantische straten
van de Stad.
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