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DE BIB IS TIJDENS DE VAKANTIE
ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD!

Vanaf 01/07 tot en met 31/08 kan je meedoen aan
onze leuke vakantie-acties!
“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 uit te lenen. Wil je
graag zo’n logeerkoffertje ontlenen, dan neem je best
contact met ons op en stellen we een koffertje naar
wens samen.
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
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SAMEN SPELEN!

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 zal
2x in juli en 1x in augustus een spelnamiddag
organiseren in een deelgemeente.
Op 13 juli landen we in Vechmaal, 20 juli in Veulen en
op 24 augustus in Mechelen-Bovelingen.
Het plein aan het buurthuis in Vechmaal en Veulen
wordt afgesloten van 13 u tot 16u, zodat de kinderen
vanaf 5 jaar uit Heers en omstreken – iedereen is
welkom - veilig en ongehinderd buiten kunnen spelen.
Je kan basketten, sjoelen, trefballen, estafette, waterspelen, ….of gewoon een beetje hangen.
De monitoren van de KSA, de Chiro Vechmaal en
Speelpleinwerking staan in voor de begeleiding.
Je moet gewoon komen opdagen, vooraf inschrijven is
niet nodig.
Alles is gratis, inclusief een drankje, koekje en
verzekering.
Info: jeugd@heers.be, 011 48 01 21 of 0479 29 94 14

FRUITIGE RONDLEIDINGEN BIJ
DOMEIN KITSBERG

Zondag 3 juli: om 15u rondleidingen

Klein-Gelmenstraat 18, 3870 Heers
Reservatie vereist via
0477 24 46 98 (Daniel en Evi Medarts-Smets)
Meer info: www.kitsberg.be, info@kitsberg.be,
0477 24 46 98
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ZOMERSPORTKAMP

Maandag 11 juli t.e.m. 15 juli
Maandag 1 augustus t.e.m. 5 augustus

Sporthal Heers
van 9u tot 14u30
i.s.m. met Tenmen
3 - 6 jaar: kleutersport
6 - 12 jaar: zaalvoetbal
6 - 10 jaar: multisport
Prijs: € 35/week – betaling 1ste dag
Inschrijvingen: min. 7 dagen vooraf; telefonisch of via
mail: sport@heers.be, kristofvanhaeren@hotmail.com,
011 48 01 21 of 0479 29 94 14

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

I.s.m. de sportraad
Enkel voor leden van de
Heerse maatschappijen, woonachtig in Heers.
Inkorving woensdag 20 juli van 18u30 tot 19u30 in één
van de Heerse duivenmaatschappijen.
3 categorieën: oude duiven – jaarduiven –
jonge duiven 2015
Geen portduiven toegelaten
Info: Albert Mignolet, 011 48 67 17 of sport@heers.be

OPROEP: Info gezocht voor onze
tentoonstelling “Kleine Heerse
verhalen uit de Groote Oorlog”

Heb je thuis nog foto’s of andere materialen over oudstrijders van WO I of ken je nog
verhalen die je hebt horen
vertellen over die tijd, dan
mag je hiervoor altijd contact
opnemen met Wendy Cosemans via het nummer
0494 27 16 22 of wendy.cosemans@heers.be

!

OPROEP:
WERELDDIERENDAG

Op zondagnamiddag 9 oktober organiseren wij onze
tweede hondenwandeling. Heb jij een beroep of hobby
dat te maken heeft met honden (of andere dieren)
en wil jij graag meewerken aan deze dag, neem dan
zeker contact met ons op; sonja.doomen@heers.be,
011 48 01 17 of 0473 30 14 39 (voor eind augustus).
Bijv: vrijwilliger in een dierenasiel, boswachter,
dierengedragstherapeut, hondentrimmer, dierenoppas,
hoefsmid, imker, taxidermist,…
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WATERPRET

Zaterdag 23 juli: 10u - 12u

Wedstrijd duivenvlucht

!
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NOTEER IN JE AGENDA

•

Derde hartverwarmende gezinsdag,
zaterdag 3 september van 14u tot 18u.

•

Info rookstopcursus , 8 september 20u.
Na de infosessie kan je beslissen of je al dan niet
deelneemt aan de groepscursus.

Bellenblazen, waterballonnen, waterpistolen,
estafette, enz. Neem zeker een handdoek ,
reservekleren en zwemkleding mee voor jouw
kindje. Bij slecht weer voorzien we een alternatief
programma.
Inschrijven voor 19 juli: sonja.doomen@heers.be,
011 48 01 17 of 0473 30 14 39
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DIGITALE NIEUWSBRIEF

Wie snel op de hoogte wil zijn van het belangrijkste
nieuws in onze gemeente en de initiatieven van
het bestuur, kan zich via de gemeentelijke website
inschrijven op de nieuwsbrief. Naargelang de behoefte
zullen op regelmatige basis aan de gemeente
gerelateerde nieuwsberichten verstuurd worden zoals
activiteiten van onze gemeentelijke sport-, jeugd-,
cultuur-, milieu- en toerismedienst.
Inschrijven kan via www.heers.be
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WIJZIGING LOCATIES EN
BEHEERDER TEXTIELCONTAINERS

De inzameling van textiel gebeurde vroeger in Heers
door verschillende organisaties zoals Curitas, VICT
en Salvatoriaanse Hulpactie, Wereld Missie Hulp, ….
Hierdoor stonden er in elke gemeente containers met
verschillende kleuren die werden opgehaald door
verschillende organisaties. Deze werkwijze wordt nu
aangepast. Voortaan zal per gemeente, de inzameling
van textiel via containers slechts aan één organisatie
worden toegewezen. Voor Heers zal VICT instaan voor
de inzameling van textiel.
Ook het aantal locaties zal beperkt worden. In Heers
worden de containers geplaatst op de volgende sites:
• Horpmaal, Cartuyvelstraat
• Vechmaal, Sint-Martinusstraat - kerkplein
• Gutschoven, Nieuwe Steenweg (aan de glasbollen)
• Veulen, Kerkstraat – kerkplein
• Heers, Salvialaan ter hoogte van het AC
• Opheers – containerpark
• Mechelen-Bovelingen, Schoolstraat
• Klein-Gelmen, Kiezelstraat – buurthuis
Mochten er kledingcontainers van een andere
organisatie opgemerkt worden gelieve dit te melden
aan de milieudienst.

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

