GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

augustus

!

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:
HARTVERWARMENDE GEMEENTE

Zaterdag 3 september 2016: 14u - 18u
De Bammerd

2016

!

De deur van onze speelotheek staat
open voor iedereen!
Wij bieden speelgoed aan voor alle kinderen
tussen 3 maanden en 12 jaar.

Spetterende gezinsdag
georganiseerd door het
gemeentebestuur en
Kiwanis, voor alle mensen
van Heers en omringende
gemeenten.

Openingsuren tijdens de zomervakantie:

Wij bezorgen alle deelnemende kinderen en hun ouders
een onvergetelijke dag vol animatie.
Inschrijven is niet nodig.
Dienst sociale zaken: sonja.doomen@heers.be,
011 48 01 17 of 0473 30 14 39

maandag
woensdag
vrijdag		
zaterdag

Info: 0471 95 77 25 tijdens de openingsuren van
de speelotheek, op andere uren: 011 48 01 17 of
0473 30 14 39 - sonja.doomen@heers.be

DE BIB IS TIJDENS DE VAKANTIE
ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD!

Nog tot en met 31/08 kan je meedoen aan onze leuke
vakantie-acties!

HEERS STOPT SAMEN MET ROKEN

Infomoment: donderdag 8 september om 20u
Lukt het je niet alleen?
Doe met ons mee!
Locatie:
Administratief Centrum (kleine feestzaal)
Info: sonja.doomen@heers.be,
011 48 01 17 of 0473 30 14 39

!

13u - 19u
10u - 19u
9u - 12u30
9u -12u30

Gesloten op maandag 15 augustus 2016.

1
!

SPEELOTHEEK

MOESTUINWIJZER, GIDS VOOR
ECOLOGISCH TUINIEREN

Dat ecologisch tuinieren niet moeilijk is, bewijst
deze handige gids die dankzij de provincie Limburg
ter beschikking wordt gesteld aan geïnteresseerde
tuinders. Je vindt er heel wat handige tips over
onkruidbestrijding, de gezonde moestuin, de indeling
van de moestuin,…
Zolang de voorraad strekt, kan je een exemplaar
opvragen bij de milieudienst van Heers, 011 48 01 26
of via email: patricia.knaepen@heers.be

“Lezen is fun”: Alle kinderen die in de vakantie naar
de bib komen, krijgen een stempeltje op hun “Lezen is
fun-spaarkaart”. Een volle kaart (= 3 stempeltjes) geeft
recht op een kleine verrassing.
“Logeerkoffertje”: Pas je tijdens de zomervakantie op
je kleinkinderen, gaan je kinderen elders logeren? Dan
kan je gedurende de logeerperiode van je (klein)kind
een logeerkoffertje komen uitlenen in de bibliotheek.
Dit koffertje op maat bevat een aantal boeken, dvd’s,
kleur- en knutselprenten en is gratis te ontlenen. Wil je
graag zo’n logeerkoffertje ontlenen, dan neem je best
contact met ons op en stellen we een koffertje naar
wens samen.
“Moordzomer”: uitgebreid thrilleraanbod in de
boekenzuil
Meer info: heers@bibliotheek.be, 011 48 43 05
Openingsuren bibliotheek tijdens de zomervakantie:
Ma van 18u tot 20u
Di van 16u tot 18u
Wo van 14u tot 17u
Vr van 14u tot 17u

Meer info: www.heers.be 011/48 01 01 info@heers.be
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ZOMERSPORTKAMP

Maandag 1 t.e.m. 5 augustus

Maandag 22 t.e.m. 26 augustus
Sporthal Heers - van 9u tot 14u30
i.s.m. met Tenmen
3 - 6 jaar: kleutersport
6 - 12 jaar: zaalvoetbal
6 - 10 jaar: multisport
Kostprijs: € 35/week – betaling 1ste dag
(familiekorting mogelijk)
Inschrijvingen: min. 7 dagen vooraf - telefonisch of via
mail
Info: sport@heers.be, kristofvanhaeren@hotmail.com,
011 48 01 21 of 0472 29 53 14

13

WIJN PROEVEN BIJ DOMEIN KITSBERG
IN KLEIN-GELMEN

Nocturne op zaterdag 13 augustus: 14u - 24u

In de boomgaard tussen vuurpotten wandelen, naar
oude en nieuwe fruitverhalen luisteren en onderweg
proeven van plaatselijke lekkernijen (vooraf inschrijven).
Achteraf kan je genieten bij een heerlijk wijntje.

Op zondag 14 augustus en maandag 15 augustus

kan je op het wijnterras van 11u tot 19u genieten van
een lekkere streekwijn of proeven van streekproducten.
Rondleidingen om 14u, 15u en 16u.
Voor meer info en/of reservaties:
Daniel en Evi Medarts-Smets
Klein-Gelmenstraat 18,
3870 Klein-Gelmen
info@kitsberg.be,
www.kitsberg.be,
0477 24 46 98

!

INSCHRIJVEN MEMORIAL
VAN DAMME VOOR -16-JARIGEN

Gratis mee naar de Memorial Van Damme
op 9 september
Voor jongeren onder 16 jaar – met begeleiding
Vertrek met de bus aan het A.C. om 16u15
Inschrijven tot vrijdag 26 augustus via mail:
sport@heers.be
De inschrijvingen zijn beperkt.

2016
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HEERS VOETBALT

Donderdag 4 augustus:

HEERS
VOETBALT

Terreinen FC Zwaluw Vechmaal
i.s.m. de sportraad
17u30: jeugdwedstrijden
18u30: Zawluw Vechmaal - EMBO
19u30: EMBO - K. HEERS V.V.
20u30: Zwaluw Vechmaal - K. Heers V.V.

2016

Competitievoetbal

Info: sport@heers.be, 011 48 01 21 of 0479 29 94 14

15
22

Alle gemeentelijke
diensten zijn gesloten
op 15 augustus 2016.

KIND EN TAAL

Maandag 22 augustus: 9u30 - 11u30

Hoofd, schouders, knie en teen
- Ouders en kinderen tot 3 jaar
Locatie: Administratief Centrum, het lokaal achter de
speelotheek
Info: sonja.doomen@heers.be,
011 48 01 17 of 0473 30 14 39

24

WIJ KOMEN NAAR JE TOE!

Woensdag 24 augustus: 13u - 16u
Stop met gamen, chatten en surfen en
kom buiten spelen met je vrienden.
Want wij komen deze zomer naar je toe…
De jeugdraad samen met de jeugdverenigingen
organiseren een spelnamiddag op 24 augustus in
Mechelen-Bovelingen.
Het plein aan het buurthuis in Mechelen-Bovelingen
wordt afgesloten van 13u tot 16u, zodat de kinderen
uit Heers – want iedereen vanaf 5 jaar is welkom veilig en ongehinderd buiten kunnen spelen.
Je kan basketten, sjoelen, trefballen, estafette, waterspelen, ….of gewoon een beetje hangen.
De monitoren van Speelpleinwerking staan in voor de
begeleiding.
Je moet gewoon komen opdagen, vooraf inschrijven is
niet nodig.
Alles is gratis, inclusief een drankje en verzekering.
Info: jeugd@heers.be, 011 48 01 21 of 0479 29 94 14

Meer info: www.heers.be 011/48 01 01 info@heers.be

