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Gemeentelijk infoblad
Hechtel-Eksel INFO is het officiële infoblad van het lokaal bestuur. Dit valt aan het einde van iedere maand (behalve in juli) in de
brievenbus van elke Hechtel-Ekselaar. Plannen, verhalen, activiteiten, ambities: Hechtel-Eksel INFO houdt de vinger aan de pols. En
jullie staan centraal in ons verhaal.

In de bus én op het web
Het infoblad kan je ook online lezen. Je vindt de meest recente edities rechts als downloadbare pdf's.

Jouw foto in het infoblad?
Wil je jouw foto('s) van Hechtel-Eksel in ons infoblad zien pronken? Stuur ze dan naar communicatie@hechtel-eksel.be
(mailto:marjon.daemen@hechtel-eksel.be) of tag ze op Instagram met #gezelliginhetgroen. Maandelijks selecteren we er een zestal
plaatjes uit die we in de kijker zetten.
P.S.: Stuur je foto's liefst in een zo groot mogelijk formaat, geschikt voor druk.

Deel jouw verhaal
Beperk je contacten. Kom alleen naar het gemeentehuis wanneer dit écht nodig is. Maak dan een afspraak,
kom alleen en kom op tijd. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we
Heb je een verhaal dat zeker in het infoblad moet? Heb je een vraag? Complimenten of kritiek? Suggesties of ideeën? Laat het ons
samen
veilig vooruit.
weten
via communicatie@hechtel-eksel.be
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(mailto:nieuwemaan@mechelen.be)
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