LEZINGEN

zaal Blaberg
Inschrijven niet noodzakelijk.

OP INLEEFREIS MET BROEDERLIJK DELEN
(14-15U)
In juli 2017 gingen 18
Vlamingen op inleefreis
naar Oeganda.
Maakten er kennis met
partnerorganisaties,
de prachtige natuur,
de lokale cultuur en
verbleven 3 dagen in een
gastgezin.
Maak kennis met deze unieke manier van reizen.

GEWELD OP VROUWEN (OP HET
WERK): EEN WERELDWIJD PROBLEEM
(15.30 -16.30U)
Annemie Janssens,
stafmedewerker van
Wereldsolidariteit,
nam deel aan de
wereldvrouwenconferentie
in Costa Rica en brengt
getuigenissen van vrouwen uit
verschillende continenten.
Waarom is geweld op vrouwen op het werk
een wereldwijd fenomeen?
Welke acties voeren vakbonden en
vrouwenbewegingen om dit te doen
stoppen?
Hoe kan een Internationale conventie
daarvoor een instrument zijn.

WORKSHOPS
OP DE MARKT

Naai je eigen origani kunstwerkje. Keuze uit
verschillende onderwerpen.
Alle materiaal is aanwezig. Je kan terplaatse
inschrijven tussen 13.30 en 16 uur.

THEATER - 11 MAART
“VRIENDINNEN” VAN
PALJASPRODUCTIES
PAROCHIEZAAL HERSELT (19.30 UUR)
Met Marleen Merckx en Annemarie Picard
“Vriendinnen” gaat over een levenslange
vriendschap tussen Maria en Florentine.
We volgen beide vrouwen vanaf hun jeugdjaren
tot op het moment dat ze de pensioengerechtigde
leeftijd al lang voorbij zijn. Ze kennen succes en
tegenslagen, ruzies en verzoeningen, vreugde en
verdriet.
“Vriendinnen” heeft het over het soort vriendschap
dat generaties overwint, die het leven kleurt.
“Vriendinnen” is niet alleen voor vrouwen, maar
ook voor mannen heel herkenbaar.
Kaarten: € 12
via reserveren.demixx.be – 014/53 90 57/58

INTERNATIONALE

Vrouwendag
10 MAART 2018
13-18.00 U
VTC DEMIXX
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Theater Vriendinnen - 11 maart
Een organisatie van de cultuurdienst Herselt
014/53 90 57 - cultuur@herselt.be

MARKT
IN DE GROTE
SPORTHAL (13-18U)

OPTREDEN
OP DE MARKT
(15-15.30U) OH LA LA ZIE DOA

Voor de wellness, beauty en verzorging moet je
vooraf een afspraak maken
via cultuur@herselt.be of 014/53 90 57/58.
Om iedereen de kans te geven van dit gratis
aanbod te genieten, kan je maar voor 1 activiteit
een afspraak maken.

WELLNESS (13-18U)
AF
VOOR VEN
HRIJ
C
S
IN

VERKOOP VAN
ZELFGEMAAKTE EN/OF
ORIGINELE ARTIKELEN
TERRASSEN MET
HAPJES EN DRANKJES
Door Femma Bergom en het Herselts
UitwisselingsTeam Roemenië (HUT)

RUILTAFEL
Accessoires en leuke
hebbedingen of
decoratie,
die je zelf niet meer
nodig hebt, kan je
ruilen
(max. 10 stuks).
Bv. sjaals, parels,
ceintuurs, handtassen maar ook een schemerlamp,
een vaas, beeldjes ……..Per artikel krijg je één jeton
waarvoor je iets anders kan kiezen.

A capellagroep onder leiding van Mich Colaers

REPAIR CAFÉ
Zaal Hessel (13-18u)
Vrijwilligers repareren
gratis kleding, meubeltjes,
elektrische apparaten,
fietsen, messen, juwelen,
… breng de voorwerpen
mee die reeds lang aan
kant staan, dit is het
moment om kennis te
maken met de “Fixers”
van ‘t Repair Café.

ZELFVERDEDIGING
VOOR VROUWEN

BOEKENVERKOOP

Zaal Berghum

De bibliotheek verkoopt
afgeschreven boeken
aan spotprijzen.

Zelfverdedigingclub “Rounin Bushi” geeft je een
zelfverdedigings-initiatie van 20 minuten.
Gelieve vooraf te reserveren.
Je kan reserveren om 13 – 14 – 15 en 16 uur.

VOETREFLEXOLOGIE

In de patio
door de lln “levensschool
Tongerlo”

REIKI Zaal crea kids

AF
VOOR VEN
IJ
R
H
INSC

door Lies Pauwels,
Lucienne Vaes, Hilde Melis
en Suzanna van Loock
Reiki is een universele
helende energie, Deze
energie wordt doorgegeven
door handlegging. Het
activeert het helend
vermogen en geeft een diepe
ontspanning en innerlijke
rust. Tijdens de behandeling
ben je aangekleed.

REIKI
SHARE

BEAUTY (13-18U)
HAAR OPSTEKEN

AF
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HRIJ
C
S
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Zaal crea plus
door de lln “Het leerlabo-Dalton
Atheneum Westerlo”
» Breng je eigen speldjes mee

WENKBRAUWEN
AF
VOOR VEN
EPILEREN
HRIJ
C

Zaal crea plus INS
door Jade Leemans
schoonheidsspecialiste

