Gemeentelijk nieuws 8 maart 2017

• Infoavond rond wonen, verbouwen en (ver)huren • OCMW verhuurt twee parkeerplaatsen • Muziekna
Bron: Nieuwsbrief Flits - Dienst Communicatie van Herk-de-Stad
Infoavond rond wonen, verbouwen en (ver)huren

Wonen in West-Limburg organiseert op dinsdag 21 maart om 19 uur in de parochiezaal van Schulen een

Tijdens deze infoavond komen verschillende onderwerpen aan bod. Je krijgt onder meer uitleg over het

Inschrijven voor deze infoavond
info@woneninwestlimburg.be
kan bij Wonen in West-Limburg
of telefonisch
via 013 38 03 16.

OCMW verhuurt twee parkeerplaatsen

Het OCMW van Herk-de-Stad heeft twee vaste parkeerplaatsen te huur in de kelderruimte van residentie

De toewijzing en de verhuring van de parkeerplaatsen gebeurt los van de verhuring van de sociale huura
Interesse? Neem dan contact op met Bart Princen van het OCMW via 013 78 09 54.
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Muzieknamiddag in De Cirkel

Op maandag 20 maart is het muzieknamiddag in De Cirkel. Gil zorgt van 13 tot 16 uur voor de muzikale

Verkeersregels in je buurt

Op dinsdag 14 maart kan je om 13.30 uur in De Markthallen naar de infosessie 'Verkeersregels in je buu

Kinderen van het eerste leerjaar en hun ouders verkennen samen de bibliotheek

Zit je zoon of dochter in het eerste leerjaar? Kom dan op woensdag 15 maart tussen 18 en 19 uur same
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Infoavond Life Delta op woensdag 8 maart

Natuurpunt De Vrienden van het Schulensbroek en de Minaraden van het kanton organiseren op woens
De komende vijf jaar investeren de Vlaamse overheid en Europa 6,3 miljoen euro in de verdere ecologis

Proper en puur: lezing door Ilse Landuyt

Het team van Davindsfonds Herk-de-Stad nodigt je op donderdag 9 maart om 20 uur in De Markthallen u
Een vrolijke geschiedenis van de persoonlijke hygiëne. Een verhaal van properheid, van bij de Grieken

Deelnameprijs: 5 euro voor leden van het Davidsfonds, 8 euro voor niet-leden.

Info: herk-de-stad@davidsfonds.net

Start2run-cursus: leren joggen voor beginners en gevorderden

Vanaf 28 maart kan je elke dinsdagavond om 19.30 (10 km) en 20 uur (5 km) uur terecht aan de Finse p

Via een trainingsschema leer je onder deskundige begeleiding in tien weken vijf kilometer lopen aan één
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Deelnameprijs: 15 euro, inclusief verzekering BA. Ter plaatse bij de eerste les te betalen. Vooraf inschrij

Toneelvoorstelling De perfecte vrouw ten voordele van Kom op tegen Kanker

Ga op vrijdag 17 maart naar het theater in De Markthallen en steun ‘Kom op tegen Kanker’. In het stuk ‘D

Lekkere lunch- en brooddoosgerechten

De Gezinsbond Herk-de-Stad leert je op dinsdag 14 maart van 20 tot 22 uur in De Markthallen hoe je lek

’s Middags gezond en lekker eten is niet altijd vanzelfsprekend. Een boterham met kaas, ham of confituu
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