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Kinderopvang Kadee
Tijdens de krokusvakantie zorgt Kinderopvang Kadee voor dagopvang
van kinderen van 4 tot 12 jaar. De kinderen worden opgevangen door
bekwame begeleiders die een pedagogische opleiding volgen of
gevolgd hebben. Om naar Kadee te komen is er een speelpas 2013
nodig. Deze kost 5 euro en kan u online aanschaffen of via de dienst
gezin en welzijn.
U hoeft voor de kinderopvang niet op voorhand in te schrijven. De kinderen
krijgen een gezond vieruurtje en een drankje. Boterhammetjes voor ’s
middags moet u echter zelf meegeven, liefst in een brooddoos!
Kadee vindt plaats in de lokalen van basisschool Vennebos, Kasteeldreef in
Schilde. We openen de deuren om 8 uur en sluiten stipt om 18 uur. U kan
er op elk moment van de dag uw kind(eren) afzetten. Ophalen kan enkel
tussen 12.30 uur en 13.30 uur en tussen 17 uur en 18 uur.
U hoeft niet ter plaatse te betalen voor de opvang. Deze wordt
geregistreerd en aan u gefactureerd na de vakantie. Hiervoor dient u het
inschrijvingsformulier duidelijk in te vullen en te tekenen voor akkoord.
Vergeet ook niet de medische fiche van uw kind na te kijken of in te vullen!
De tarieven:
TARIEVEN
Eerste kind
Volgende kinderen

Hele dag
12 euro
10 euro

Halve dag
8 euro
6 euro

Kinderopvang Kadee levert fiscale attesten af. Ze worden u automatisch
toegestuurd in het voorjaar van 2014.
U kan het volledige reglement online raadplegen op www.schilde.be/
vrijetijd en doorklikken naar kinderopvang.
Meer informatie
dienst gezin en welzijn, 03 380 07 47
jeugddienst@schilde.be
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Inschrijven speelpasactiviteiten krokus 2013
Online inschrijven via www.schilde.be > vrije tijd >bekijk alle
activiteiten.
Inschrijvingen starten op 1 februari 2013
Om deel te kunnen nemen aan een activiteit moet elke deelnemer beschikken over een
eigen account. Dit kan u doen van thuis uit. Via deze account hebt u toegang tot het
systeem om online inschrijvingen te verrichten voor de verschillende speelpasactiviteiten.
De account is persoonlijk en moet per deelnemer worden aangemaakt. Schrijft u uw
zoontje bijvoorbeeld in voor de kookweek en uw dochter voor de cupcakes, dan dient u
twee accounts aan te maken: één op naam van uw zoon en één op naam van uw dochter.
De account is beschermd met een zelf te kiezen paswoord. Het is steeds mogelijk de
gegevens van de account(s) die u beheert te raadplegen en eventueel aan te passen.
Bovendien kan u ook steeds uw inschrijvingen nakijken en raadplegen.
Let op:
• Voor deelname aan de speelpasactiviteiten heeft u een speelpas nodig.
• Heeft u al een account, blijf deze dan gebruiken (ook van vorige jaren).
• Bent u geen internetheld? Neem dan contact op met de dienst gezin & welzijn.
Meer info
dienst gezin en welzijn
Eugeen Dierckxlaan 24
2970 Schilde
03 380 07 47
jeugddienst@schilde.be

Maandag 11/02/2013
10u - 12u
10u - 12u

4 - 5 jaar
6 - 7 jaar
Cupcakes maken en
versieren

8- 10 jaar

10-12 jaar

12 - 15 jaar

Reuzespelen

14u - 16u

JoS
HD Cinema

Dinsdag 12/02/2013
10u - 12u

4 - 5 jaar 6 - 7 jaar
Toneel Middeleeuwse
stad: decor knutselen

10u - 12u

locatie
JoS

8- 10 jaar

Dichter tussen
ridders en
jonkvrouwen

14u - 16u

10-12 jaar

12 - 15 jaar

Dichter tussen
ridders en
jonkvrouwen
bordgames

14u - 16u

kostprijs
2 euro

wat meenemen?

gratis
gratis

dvd’s

locatie

kostprijs

wat meenemen?

JoS

gratis

Jeugdhuis
‘t District

gratis
Museum
Albert Van
Dyck
gratis
Museum
Albert Van
Dyck
Jeugdhuis 't gratis
District

bordgames

Woensdag 13/02/2013
9u - 18u

4 - 5 jaar

6 - 7 jaar
8- 10 jaar
UITSTAP: Hengelhoef

Donderdag 14/02/2013
10u - 12u

4 - 5 jaar 6 - 7 jaar
Toneel Middeleeuwse
stad: toneel spelen

10u - 12u

8- 10 jaar

Dichter tussen
ridders en
jonkvrouwen

14u - 16u

10-12 jaar

12 - 15 jaar

locatie
JoS

10-12 jaar

12 - 15 jaar

Dichter tussen
ridders en
jonkvrouwen
Bowling

14u - 16u

kostprijs wat meenem
en?
15 euro
zwemgerief +
lunchpakket

locatie

kostprijs

JoS

gratis

wat meenemen?

gratis
Museum
Albert Van
Dyck
gratis
Museum
Albert Van
Dyck
Jeugdhuis 't gratis
District

Vrijdag 15/02/2013
10u - 12u
10u - 12u
14u - 16u

4 - 5 jaar
Reuzespelen

6 - 7 jaar

8- 10 jaar

10-12 jaar

Cupcakes maken en versiere
n

12 - 15 jaar

locatie
JoS

JoS
Gamen op Jeugdhuis 't
groot scherm District

kostprijs
gratis
2 euro

wat meenemen?

gratis

games
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Concert, klassieke muziek
zaterdag 2 februari 2013
om 20.15 uur

i

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de
kassa (8 euro voor -25 jarigen). Het koor Klankjorum heeft
een gevarieerd programma. Naast en samen met Klankjorum
kunnen we ook genieten van het muzikaal talent van Albina
Skvirskaya, een gerenommeerde pianiste.

Plaats: concertzaal De Kapel, Handelslei 167, Sint-Antonius-Zoersel
Info en inschrijvingen: Clem Germeys, 03 353 72 48, kaarten kunt u op voorhand betalen door
overschrijving op rekening BE57 4037 0680 6135 van Davidsfonds Schilde
Organisatie: Davidsfonds

Familiedag
volksdansgroep Mieke
Stout

Iedereen welkom, toegang kost 2 euro.

zondag 3 februari 2013
van 14 tot 17 uur

i Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

Organisatie: Volksdansgroep Mieke Stout

Hobbynamiddag

Handwerk naar keuze. Deelname kost 1,5 euro.

maandag 4 februari 2013
van 13.30 tot 16 uur
i

Plaats: gemeentelokaal, Oudebaan 4, Schilde
Info en inschrijving: Reinilde Van den Plas, 03 384 02 57
Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart - Schilde

Lichtmiswandeling
maandag 4 februari 2013
van 13.30 tot 16 uur

We wandelen in de omgeving van Viersel en sluiten af met
het degusteren van pannenkoeken.

i Plaats: Viersel

Info en inschrijving: 03 383 42 73, markant.schilde@advalvas.be, www.markantvzw.be/schilde
Organisatie: markant - Netwerk van Ondernemende Vrouwen - Schilde

Uitstap

Bezoek paardenmelkerij te Lier.

dinsdag 5 februari 2013

i Plaats: Lier

Info en inschrijving: Reinilde Van den Plas, 03 384 02 57
Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart - Schilde

‘De technologische
(r)evolutie’: voordracht
door Prof.Em. Hugo De
Man (K.U.L.)
dinsdag 5 februari 2013
van 14 tot 17 uur

i

Kwantummechanica, biotechnologie in al zijn toepassingen,
nanotechnologie: we beleven een exponentiële explosie
van nieuwe technologieën. Is de theorie niet aan iedereen
besteed, de praktische toepassingen interesseren ons des te
meer. Prof. De Man behandelt daarenboven ook de vraag of
en hoe die ontwikkelingen in de nabije toekomst de oplossing
van onze wereldwijde problemen dichterbij brengen? Prijs is
7 euro voor niet-leden en 5 euro voor leden. Genoemde
prijzen met drankje inbegrepen.

Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)
Info en inschrijving: 03 658 24 38, neosschildesgravenwezel@gmail.com, www.neosvzw.be/schilde
Organisatie: NEOS Schilde/’s-Gravenwezel

Voordracht Bart Maddens
maandag 11 februari 2013
van 20 tot 22 uur

Bart Maddens is politicoloog aan de K.U.Leuven, heeft een
gezonde Vlaamse reflex, een scherpe pen en is bekend voor
de “ Maddens-strategie”.
Hij maakt een balans op van de institutionele akkoorden van
Di Rupo. Prijs is 7 euro voor niet-leden en 5 euro voor leden.
Liefst vooraf inschrijven door storting op rekening BE57 4037
0680 6135.

i Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)

Info en inschrijving: Achiel Ossaer, 03 383 39 03
Organisatie: Davidsfonds Schilde

Wandeling naar
de Hoge Venen

dinsdag 12 februari 2013
van 9 tot 20 uur

i

Het Croix des Amoureux, verhalen uit de Venen, uitzicht vanaf
het hoogste punt in België, een ontspannen wandeling van
12 km, voor wie het liever wat rustiger aan doet is er een
wandeling van 6 km over gemakkelijk begaanbare vlotters en
boswegen. Een smakelijke lunch van verse dagsoep, croques
of dik belegde boterhammen.

Plaats: vertrek aan gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde
Info en inschrijving: 0476 52 72 12
Organisatie: Femma-Schilde (voorheen KAV)

Nordic Walking

dinsdag 12 februari 2013
van 10.30 tot 12 uur

We vertrekken stipt aan de ingang van het park. Wie er is
wandelt mee: alleen vrouwen.

i Plaats: Schildepark, einde Bellevuedreef, Schilde

Info en inschrijving: 03 383 42 73, schilde.markant@advalvas.be, www.markantvzw.be/schilde
Organisatie: markant - Netwerk van Ondernemende Vrouwen - Schilde

Video

Thema van deze avond is Amerika.

woensdag 13 februari 2013
van 20 tot 23 uur
i

Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: 0485 30 25 56
Organisatie: Videoclub Cycloop – Schilde
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Jaarconcert Kon. Harmonie
Takjes worden Boomen

Muzikaal thema is ‘Fly me to the Moon’. Toegangsprijs is 8
euro aan de kassa of 7 euro in voorverkoop.

zaterdag 16 februari 2013
om 20 uur
zondag 17 februari 2013
om 15 uur
i

Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde
Info en inschrijving: 0485 67 47 76, kaarten@twb-schilde.be
Organisatie: K.H. Takjes worden Boomen

20ste Veldtoertocht
zondag 17 februari 2013
vanaf 8 uur

Keuze uit een parcours van 15, 28 of 40 km in de omgeving
van Schilde met een bosrijke omloop.

i Plaats: Voetbalterreinen KSK Schilde, Rozenhoek 1, Schilde

Info en inschrijving: 03 542 44 13
Organisatie: TTWC Blijf Jong Schilde i.s.m. Vlaamse Wielrijdersbond en Bloso

Receptie met bingo

Iedereen is welkom na inschrijving bij Charles Stockmans.

zondag 17 februari 2013
van 14 tot 18 uur
i

Plaats: zaal Liebaert, Pater Nuyenslaan, Schilde
Info: Charles Stockmans, 03 658 28 59 of 0478 49 14 40
Organisatie: Volwassen Mindervaliden en Alleenstaanden Vereniging

Erwtensoepwandeling
zondag 17 februari 2013

i

In het kader van 75 jaar Vakantiegenoegens/PASAR is
er onze traditionele familiale Erwtensoepwandeling.
Voor iedere deelnemer is er gratis lekkere erwtensoep.
Liefhebbers kunnen ook iets pittigers verkrijgen. Prijs is 2
euro voor niet-leden en 1,50 euro voor leden.

Plaats: Klein Engelandhoeve 29, Turnhout
Info en inschrijving: www.pasar.be/schilde
Organisatie: PASAR Schilde - ‘s-Gravenwezel

Hobbynamiddag

Handwerk naar keuze. Deelname kost 1,5 euro.

maandag 18 februari 2013
van 13.30 tot 16 uur
i Plaats: gemeentelokaal, Oudebaan 4, Schilde

Info en inschrijving: Reinilde Van den Plas, 03 384 02 57
Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart - Schilde

Overzicht 25 jaar Midzomer
nachtwandelingen

Overzicht aan de hand van beelden en vertellingen van 25 jaar
Midzomernachtwandelingen. Prijs is 1 euro voor niet-leden,
leden mogen gratis komen.

maandag 18 februari 2013
om 14 en 20 uur
i

Plaats: Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan 4, Schilde
Info en inschrijving: www.scilla.be
Organisatie: Heemkundige Kring Scilla

Amnesty International
Schilde- ‘s Gravenwezel
maandag 18 februari 2013
van 20 tot 22 uur

Het doel van onze maandelijkse bijeenkomst (elke derde
maandag van de maand) is mensen te helpen die waar ook ter
wereld ten onrechte worden gevangen gezet en soms gefolterd
omdat ze opkomen voor de mensenrechten in hun land. We
volgen een drietal dossiers op en werken (schrijf)acties uit.

i Plaats: wereldwinkel Schilde, Schoolstraat 14, Schilde

Info en inschrijving: 03 448 04 14, hugo.appels@fulladsl.be, wilder@scarlet.be
Organisatie: Amnesty International Schilde- ‘s Gravenwezel

Maandelijkse
pensioenzitdag

dinsdag 19 februari 2013
van 9 tot 11 uur

Iedereen vanuit de private sector: arbeiders, bedienden en
zelfstandigen met vragen over zijn/haar pensioen kan elke
derde dinsdag van de maand terecht op het gemeentehuis.

i Plaats: Gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

Info: 03 380 16 00, www.schilde.be
Organisatie: Rijksdienst voor Pensioenen i.s.m. gemeentebestuur Schilde

Winterwandeling
met diner
zaterdag 23 februari 2013
om 19 uur

Naar jaarlijkse traditie organiseren we in het begin van het
nieuwe werkjaar een winterwandeling met diner. Prijs is 35
euro, dranken niet inbegrepen.

i Plaats: Heemhuis Scilla, Alfons Van den Sandelaan 4, Schilde

Info en inschrijving: www.scilla.be
Organisatie: Heemkundige Kring Scilla

Winterwandeling:
Bezoek aan de potpolder
van Kruibeke
zondag 24 februari 2013
van 14 tot 16 uur

Het gebied dat ruim 650 ha groot is, bestaat uit
verschillende natuurtypes en is een waardevolle thuis
geworden van zeldzame dieren en planten. We bezoeken
dit gebied onder leiding van een ervaren natuurgids. Om
praktische redenen kan de gids slechts met één niet te grote
groep op weg gaan (max 25 pers).

i Plaats: Kruibeke

Info en inschrijving: Marc Maris, 03 383 55 51
Organisatie: Davidsfonds
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Kookdemonstratie:
“Pizza, zoveel meer”
maandag 25 februari 2013
van 13 tot 16 uur

Pizza’s zijn zoveel meer dan een saaie deegbodem met
tomaten en kaas. We vervangen de klassieke tomatensaus
door fijngesneden kerstomaatjes, groentjes, pesto; we
gebruiken ricotta of look en kruiden om een ‘pizza bianca’
te maken. En ken je ‘calzone’ of ‘stromboli’? Ook met de
deegbodem zijn alle variaties mogelijk, door o.a. kruiden toe
te voegen. En als dessert? Ook pizza. U kunt ze ook proeven.
Prijs is 6 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.

i Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)

Info en inschrijving: Rita Hendrix, 03 658 82 82
Organisatie: Parochiale Vrouwenbeweging ‘s-Gravenwezel

Hoe toxisch is onze
voeding
maandag 25 februari 2013
van 14 tot 16 uur

Dr. Ir. Eric De Maerteleire komt spreken over toxiciteit in onze
voeding. Hij is bio-ingenieur en werd in 1980 hoofd van het
Gentse Stadslaboratorium. Beroepshalve analyseerde hij
dagelijks voedingsmiddelen en daaruit ontstond zijn passie
voor de relatie tussen voeding en gezondheid.

i Plaats: Conferentiezaal gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

Info en inschrijving: Achiel Ossaer, 03 383 39 03 of 03 384 22 60, markant.schilde@advalvas.be,
www.markantvzw.be/schilde
Organisatie: Davidsfonds i.s.m. markant – Netwerk van Ondernemende Vrouwen Schilde

Deus ex machina.
Het succes van de
Griekse tragedie
maandag 25 februari 2013
van 14 tot 16 uur

Medea, Oedipus en Helena zijn voor de meeste mensen geen
onbekenden. De personages uit de oude Griekse tragedies zijn
ook vandaag nog steeds een inspiratiebron voor dramaturgen.
Wat is de verklaring voor dat blijvende succes? Deze en vele
andere vragen komen aan bod in de cursus, die culmineert
in de interpretatie van een van de allermooiste tragedies:
‘Bacchanten’ van Euripides.
Prijs voor deze cursus is 53 euro voor niet-leden, 50 euro
voor personen met een lerarenkaart en 47 euro voor leden
davidsfonds met een cultuurkaart. Volgende lesdata zijn
maandagen 4, 11 en 18 maart 2013.

i Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

Info en inschrijving: 016 31 06 70, uvt@davidsfonds.be, www.davidsfonds.be/uvt
Organisatie: Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd

CREA

maandag 25 februari 2013
van 19 tot 22 uur
i Plaats: Gemeentelokaal, Oudebaan 4, Schilde

Info en inschrijving: Reinilde Van den Plas, 03 384 02 57
Organisatie: KVLV Vrouwen met vaart – Schilde

Nordic Walking

dinsdag 26 februari 2013
van 10.30 tot 12 uur

We vertrekken stipt aan de ingang van het park. Inschrijven
hoeft niet: wie er is wandelt mee. Alleen voor vrouwen!

i Plaats: Schildepark, einde Bellevuedreef , Schilde

Info en inschrijving: 03 383 42 73, schilde.markant@advalvas.be, www.markantvzw.be/schilde
Organisatie: markant - Netwerk van Ondernemende Vrouwen - Schilde

Schilde Swingt

dinsdag 26 februari 2013
van 14 uur tot 17 uur

Inkom is 3 euro inbegrepen koffie en gebak.
Senioren krijgen de kans om elkaar in een ontspannen sfeer
te ontmoeten, men kan gezellig babbelen en dansen, nieuwe
mensen leren kennen en/of deelnemen aan een workshop.

i Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

Info en inschrijving: Anouk Collet, 03 380 07 47, senioren@schilde.be
organisatie: gemeentebestuur Schilde

Voordracht:
“Stoute meisjes overal”
woensdag 27 februari 2013
van 20 tot 22 uur

We gaan op reis, luisteren naar gedurfde wereldverhalen en
we duiken in de ongecensureerde versie van de sprookjes
uit onze kindertijd. Deze keer worden de ruwe randen en de
pikante kantjes niet weggehaald. Vergeet het suikergoed van
Disney. We komen te weten wat de wolf echt uitvrat met het
mooie ongehoorzame meisje en wanneer de schone slaapster
echt ontwaakte. Een lezing met volksverhalen. Prijs is 5 euro
voor leden en 7 euro voor niet-leden. Gelieve uiterlijk op
woensdag 18/2/2013 in te schrijven bij de bestuursleden.

i Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)

Info en inschrijving: Rita Hendrix, 03 658 82 82 of hendrixrita@yahoo.com
Organisatie: Parochiale Vrouwenbeweging ’s-Gravenwezel i.s.m. KVLV - Vrouwen met vaart

Video

Een gastcineast verzorgt een avondvullend programma.

woensdag 27 februari 2013
van 20 tot 23 uur
i Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

Info en inschrijving: 03 658 54 10
Organisatie: Videoclub Cycloop – Schilde
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Investeren in
energiebesparing

donderdag 28 februari 2013
om 14.30 uur

Jammer genoeg blijken vooral senioren te denken dat
energiebesparende investeringen niet meer de moeite lonen.
Een vergissing die Neos in samenwerking met de Vlaamse
Ouderenraad wil rechtzetten. Daarom bieden wij een infosessie
‘Investeren in energiebesparing’ aan.
Iedere Vlaming droomt van een warme en betaalbare woning.
Maar de energieprijzen blijven stijgen. De eenvoudigste manier
om uw energiefactuur onder controle te houden, is door uw
woning te isoleren. Toch blijkt dat vooral veel ouderen deze
stap niet zetten. Niet meer interessant voor hen, denken ze.
Onterecht! Want wist u dat het plaatsen van dakisolatie op één
à twee jaar tijd terugverdiend is? En dat gepensioneerden de
belastingvermindering van 30% voor dakisolatie kunnen laten
omzetten in een terugbetaalbaar belastingkrediet?
Graag informeren wij ouderen beter en juister rond
energiebesparing .
De infosessie duurt ongeveer 1.15 uur en is gratis.

i Plaats: conferentiezaal gemeentehuis, Brasschaatsebaan 30, Schilde

Info en inschrijven voor 25 februari 2013: senioren@schilde.be of 03 380 07 47
Organisatie: gemeentebestuur Schilde

Noteer nu al in uw agenda….
22ste Raskonijnen
en cavia show
zaterdag 2 maart 2013
van 10 uur tot 20 uur
zondag 3 maart 2013
van 10 uur tot 17 uur

De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Er is doorlopende
animatie met een knuffelstand met tamme neerhofdieren,
standen roofvogels en reptielen en spinnen van angorawol.

i Plaats: Parochiezaal, Venusstraat 10, Oelegem

Info en inschrijving: www.dekonijnenfokkerschilde.be
Organisatie: de Konijnenfokker Schilde

Kaartprijskamp
“Slagen halen”

Inschrijven vanaf 19 uur, ieder voor zich. De eerste prijs is
20 euro + vlees- en kaasprijzen.

zaterdag 2 maart 2013
om 20 uur

i Plaats: Parochiezaal, Venusstraat 10, Oelegem

Info en inschrijving: www.dekonijnenfokkerschilde.be
Organisatie: de Konijnenfokker Schilde

Documentairefilm
“Verdwaald in het
geheugenpaleis”

Film over het verlies van identiteit en houvast, gezien door de
ogen van mensen met dementie.
Inkom is gratis.

donderdag 7 maart 2013
om 14 uur

i Plaats: Dorpshuis, Kerkstraat 24, Schilde (’s-Gravenwezel)

Info en inschrijven tot 5 maart: senioren@schilde.be of 03 380 07 47
Organisatie: gemeentebestuur Schilde

Radio Modern

zaterdag 9 maart 2013 vanaf 20 uur
wwww

swing mee met

RADIO MODERN
zaterdag 9 maart 2013 vanaf 20 uur

Dienstencentrum - Schoolstraat 44 - Schilde
Informatie: cultuur@schilde.be - 03 380 16 28
i Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, Schilde

Info en tickets: dienst Cultuur & Museum, 03 380 16 28
Organisatie: gemeentebestuur Schilde
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Terugblik Nieuwjaarsreceptie verenigingen en adviesraden
Nieuwjaarsbabbel

Gemeentelijke activiteitenkalender van
het gemeentebestuur van Schilde
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dienst Communicatie
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2970 Schilde
03 380 16 90
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Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Dirk Bauwens,
Missionarislei 13 A, 2970 Schilde
Sluitingsdatum inzendingen
Teksten en aankondigingen van activiteiten die plaatsvinden
in maart 2013 dienen bij voorkeur ingegeven in de UITdatabank toe te komen op de dienst Communicatie, uiterlijk
op maandag 4 februari 2013. Indien u vragen heeft over
de werking van het UIT-netwerk kan u hiervoor terecht op
de communicatiedienst.
Het staat de redactiekern vrij ingezonden teksten die in
aanmerking komen voor publicatie eventueel verkort weer te
geven, met respect voor het meest essentiële van de inhoud.
Aan teksten in dit blad kan geen rechtskracht worden ontleend.

