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Met korting naar de Sanicole Airshow en Buren Kijkdag
Kleine Brogel
12 JUN 2019 Ook gefascineerd door vliegtuigen? Dan is het weekend van 13 en 15
september echt iets voor jou! Als inwoner van Hechtel-Eksel kan je aan verminderd tarief
tickets kopen voor de Sanicole Airshow op zondag 15 september en de Buren Kijkdag in
Kleine Brogel op vrijdag 13 september.
Lees meer RSS

Oproep kandidaten GECORO
27 MEI 2019 Voel je je aangesproken om deel uit te maken van de GECORO en ben je –
beroepshalve of door interesse – deskundig op het vlak van ruimtelijke ordening en
planning? Heb je voeling met wat in de gemeente leeft? Ben je communicatievaardig maar
ook luisterbereid? Kan je op lange termijn denken?
Lees meer RSS

10 jaar gezondheidswandelingen
14 MEI 2019 Aan goede initiatieven komen geen einde... Dit jaar bestaan de
gezondheidswandelingen maar liefst tien jaar. We hopen op een vaste traditie dat er elke
weekdag gewandeld wordt in onze gemeente. #gezelliginhetgroen
Lees meer RSS

Dop je mee?
20 FEB 2019 Wist jij dat we in onze gemeente drie inzamelpunten voor de dopjesactie
hebben?
Lees meer RSS

Uit in Hechtel-Eksel
Bierfestival 2019
Dorpsplein Hechtel 14-07-2019 Hechtel-Eksel

Vakantietocht
Zaal De Geer 21-07-2019 Hechtel-Eksel

Misviering aan de grot
OMTMOETINGSCENTRUM DE SCHANS 15-08-2019 Hechtel
Alle activiteiten Rss

In de kijker
Wanneer is het gemeentehuis open?
Wanneer is het recyclagepark open?
Wanneer is de bibliotheek open?
Nieuwsbrief

Vrijetijdsaanbod
Bibwebsite
Taptoe 2019

Openingsuren Gemeentehuis

Contact
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
T011 73 40 37
Einfo@hechtel-eksel.be
Einfo@ocmwhechtel-eksel.be
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