Gemeentelijk nieuws 27 januari 2016

• Nieuwjaarsreceptie voor inwoners Herk-de-Stad • Gratis placemat in de bib ter gelegenheid van poë
Bron: Nieuwsbrief Flits - Dienst Communicatie van Herk-de-Stad
Nieuwjaarsreceptie voor

Het gemeentebestuur van Herk-de-Stad organiseert op zondag 31 januari naar jaarlijkse gewoonte

Het Sociaal Huis/OCMW van Herk-de-Stad wil de inwoners die zelf geen vervoer hebben of waar fa

- 10.30 uur: kerk deelgemeente Donk
- 10.45 uur: kerk deelgemeente Berbroek
- 10.55 uur: bejaardenwoningen OCMW, Vanarenberglaan 8, Schulen
- 11 uur: kerk deelgemeente Schulen
- 11.10 uur: woonzorgcentrum Ocura, Diestsesteenweg 1
- 11.20 uur: woonzorgcentrum De Bleuk, Endepoelstraat 4
- 11.30 uur: receptielocatie Amandinazaal (aan de kerk), Schoolstraat, Schakkebroek.

De bus vertrekt om 13 uur en doet dan de volgende afstaphaltes en -uren aan:
- 13 uur: vertrek aan de receptielocatie Amandinazaal
- 13.10 uur: woonzorgcentrum De Bleuk
- 13.20 uur: woonzorgcentrum Ocura
- 13.30 uur: kerk deelgemeente Donk
- 13.45 uur: kerk deelgemeente Berbroek
- 13.55 uur: bejaardenwoningen OCMW
- 14 uur: kerk deelgemeente Schulen.
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Gratis placemat in de bib ter gelegenheid van poëzieweek

Op donderdag 28 januari start in heel Vlaanderen de poëzieweek. Ook de bib van Herk-de-Stad do

EXPO - Caroline Coolen - In search of Robby

Nog t.e.m. zondag 21 februari in De Markthallen

De Truiense Caroline Coolen behoort met haar veertig lentes tot een groep relatief jonge kunstenaa

Caroline Coolen was in februari 2015 laureate in de Herkse wedstrijd ‘Op zoek naar een beeld van

Openingsuren: ma tot vrij van 9u tot 17u, zo van 14u tot 18u. Toegang gratis.

Moving Mix: proeven van verschillende sporttakken
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Moving Mix is de wekelijkse sportacademie voor Herkse jongeren van het eerste tot en met het zes

De Moving Mix vindt plaats in Sportcentrum Herkules op volgende woensdagen, telkens van 13.30

17 en 24 februari: jiu-jitsu
9 maart en 23 maart: tennis
20 april en 27 april: badminton
18 mei: ropeskipping
25 mei: boulderen

De deelnameprijs bedraagt 32 euro voor acht lessen (inclusief lesgevers en verzekering).

Inschrijven kan tot uiterlijk 5 februari via www.herk-de-stad.be/movingmix

35 nieuwe kinderen zouden graag hun vakantie in Vlaanderen doorbrengen

Zoals elk jaar komen
info@eurochildren.be
er door de zorgen van
. Bijkomende
Euro‐Children
informatie
kinderen
vind
uit je
probleemgebieden
ook op www.eurochildren.
in Europ

Bisschop Patrick komt naar Herk-de-Stad.
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Naar
Activiteiten
aanleiding
in Devan
Cirkel
50-jaar Bisdom Hasselt wil bisschop Patrick Hoogmartens alle dekenaten bezo
Muzieknamiddagen
Kom
Maandag
Infoavond
mee 1dansen
rugproblemen
februari:
enMusic-Fan
zingen
voorkomen
op volgende namiddagen:

Lang
Koersstaan,
op rollen
een werkdag aan je bureau, boodschappen dragen, iets oprapen, je (klein)kind opnem

In
Winterwandeling
de kantine van Herk
door Donk
FC vindt op vrijdag 29 januari vanaf 19 uur ‘Koers op rollen’ plaats. Verschil

Toerisme Herk-de-Stad organiseert op zondag 7 februari een winterwandeling vanuit het centrum v
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