GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
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ZO DICHTBLIJ

De campagne ‘Zo Dichtblij’ (opvolger van ‘Met
belgerinkel naar de winkel’) gaat van start op
29 april en loopt tot en met 3 juni 2017.
Tijdens de campagneperiode zullen de
deelnemende handelaars en ondernemers hun
klanten belonen met een lot.
Deelnemers kunnen de loten registreren op
www.zodichtblij.be en maken kans op een
lokale prijs.
Als prijs voorzien we cheques die je kan
verzilveren bij de deelnemende handelaars.
Kan je je lot niet zelf registreren, bezorg dit dan
in een omslag met vermelding van je naam,
adres, telefoonnummer bij de milieuambtenaar en dit uiterlijk op 9 juni 2017.
Zij zorgt er dan voor dat ook jouw loten
deelnemen aan de prijstrekking.
Info: patricia.knaepen@heers.be, 011 48 01 07

mei

2017

1

INZAMELACTIE BATTERIJEN:
WIN EEN SPEELTUIN VOOR
ONZE GEMEENTE!

Maandag 1 mei tot 31 mei 2017
Inzamelpunten BEBAT

Tussen 1 mei en 31 mei 2017 zamelen we zoveel mogelijk
gebruikte batterijen in om kans te maken op een
splinternieuwe milieuvriendelijke speeltuin voor onze
gemeente. Hou je batterijtjes bij en breng ze binnen in een
Bebat-inzamelpunt (supermarkt, containerpark,…)
Inzamelpunten Heers:
AD Delhaize, Nieuwe Steenweg 42
Spar, Burgemeestersstraat 2
Action, Steenweg 348
Ottenburgs, Steenweg 176
Optiek Jans, Roppelaan 12A
Containerpark Heers, Heersestraat
Info: jeugd@heers.be, 011 48 01 21, 0479 29 94 14
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POP-UP CAFE TUSSEN DE VELDEN

Zaterdag 6 mei en zondag 7 mei

Voor wie?
Kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar

Deze activiteit gaat enkel door
indien de weergoden ons
gunstig gezind zijn.
Dus duimen maar en hou je
brievenbus de week voordien
in de gaten voor alle
praktische info!

Locatie: Kleine feestzaal administratief centrum

Meer info: toerisme@heers.be, 011 48 01 22, 0477 77 84 82
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WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN
VOOR MOEDERDAG

Zaterdag 13 mei: 9u30 - 11u30

Inschrijven voor 10 mei: Dienst sociale zaken,
Paardskerkhofstraat 20 B, Heers,
sonja.doomen@heers.be,
011 48 01 17, 0473 30 14 39, 011 48 17 28
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INTERNATIONALE DAG
TEGEN HOMOFOBIE EN
TRANSFOBIE

Woensdag 17 mei
Ook dit jaar laten we in Heers de regenboogvlag wapperen, door deze symbolische daad
steken we de holebi- en transgemeenschap
een hart onder de riem.
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INVULLEN BELASTINGSBRIEF

Donderdag 18 mei en maandag 12 juni:
9u - 12u en 14u - 16u
administratief centrum,
kleine feestzaal te Heers
Ook dit jaar worden er in
samenwerking met de
FOD Financiën twee
zitdagen georganiseerd om
inwoners te helpen met het invullen van hun aangifte in de
personenbelasting.

Meer info: www.heers.be 011/48 01 01
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WEEK VAN DE OPVOEDING: SAMEN LACHEN, HUILEN, PRATEN, ETEN, ...

Zaterdag 20 mei: 9u30 - 11u30
Voor wie?
Kinderen tot 3 jaar: kliederen
Kinderen van 3 tot 6 jaar: knutselworkshop
Kinderen van 6 tot 16 jaar: workshop nailart of circus
Volwassenen: kookworkshop of EHBO bij kinderen
Inschrijven: voor 15 mei, dienst sociale zaken, Paardskerkhofstraat 20 B, 3870 Heers, sonja.doomen@heers.be,
011 48 01 17, 0473 30 14 39, 011 48 17 28 met vermelding van de workshop die je wilt volgen.
DOPJESACTIE
De kindergemeenteraad, de gezondheidsraad en “Het Hemeltje” verzamelen dopjes t.v.v. Belgisch Centrum
voor geleide honden. Je kan de dopjes elke werkdag tussen 6u30 en 18u30 brengen naar “Het Hemeltje”,
Paardskerkhofstraat 20 B, 3870 Heers.
DEZE VOGEL ZOEKT EEN NEST
Tijdens de week van de opvoeding (van 16 tot en met 23 mei) wordt er een boom aan het gemeentehuis
omgetoverd tot een Pleegzorgboom. Deze boom hangt vol vogeltjes op zoek naar een warm nest. Daarom roepen
we alle inwoners van Heers op om vogeltjes te knutselen, haken, naaien, breien, tekenen of vouwen.
Op die manier zet je pleegzorg in de kijker en help je misschien wel om een pleeggezin te vinden voor een kind in
nood. Je kan alle vogeltjes tot en met 18 mei binnenbrengen in de buitenschoolse kinderopvang “Het Hemeltje”
Paardskerkhofstraat 20 B, 3870 Heers, tijdens de openingsuren elke weekdag van 6u30 tot 18u30.
Zet je naam op het vogeltje of hang een kaartje aan het vogeltje met je naam want iedereen die dat doet, maakt
bovendien kans op een prijs.
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WE R YOUNG

SLUITINGSDAGEN

Woensdag 24 mei: 13u30

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op:

+12 festival - Hasselt

- maandag 1 mei
- donderdag 25 mei
- vrijdag 26 mei (containerpark en bibliotheek open)

www.we-r-young.be
Vertrek om 13u30 aan De Bammerd
met de bus naar Kapermolenpark in Hasselt.
Thuiskomst om 21 uur aan De Bammerd.
Inschrijven: t.e.m. 14 mei via mail of telefonisch
Kostprijs: € 5 te betalen bij vertrek
Meer info: jeugd@heers.be,
011 48 01 21, 0479 29 94 14

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

