
Prik in de cake. Als de prikker 
droog en schoon blijft , is de 
cake gaar.

Bereiding

Haal je mok uit microgolfoven 
met een ovenwant, want hij is 
heet!  Ook even blazen voor je 
je eerste hap neemt.

Zet de mok in de microgolfoven 
en bak de cake in 1,5 minuut op 
800 watt. De nodige tijd kan 
verschillen per microgolfoven.

Meng alle droge ingrediënten 
in je mok. Voeg het ei, de olie 
en de melk toe. Roer goed door 
elkaar en zorg dat je de bodem 
ook goed meeneemt.

Chocoladecake in een zjat
Ingrediënten:

Ÿ 3 eetlepels zelfrijzende 
bloem

Ÿ 2 eetlepels cacaopoeder

Ÿ 3 eetlepels suiker

Ÿ 3 eetlepels melk

Ÿ 1 ei

Ÿ 3 eetlepels (zonnebloem) 
olie

Kaarten in Convent2
Elke namiddag  vanaf 13 u.

Cafetaria Convent2 is open elke 
werkdag van 13 stipt tot 17 uur stipt

Buurtcafé ’t Begijntje is open elke 
woensdag van 13.30 tot 16 u. 

Hobbyatelier Convent2: 
elke woensdag - 13.30 tot 17 u. 
Breng uw  eigen brei- of haakwerk 
mee. Het is zo veel gezelliger om 
samen bezig te zijn met uw hobby.

Vaste afspraken

Bloemschikken: start in september

Wassalon: onze wasmachine en 
droogkast zijn beschikbaar tijdens de 
openingsuren. Wasbeurt: 4 euro. 
Droogkast: 0,50 euro per 10 min.

Petanque aan Convent2
Op maandag, dinsdag en donderdag 
vanaf 14 uur. 
Breng uw eigen ballenset mee!

Gezondheidswandelingen elke 
dinsdag om 10 u en woensdag om 
13.30 u. Vertrek aan Convent2.

Adres is Begijnhof 26b. 

Gratis bloeddrukmeting: dinsdag 8 
september tussen 14 en 16 uur door 
een gediplomeerde verpleegkundige 

Bingo: start opnieuw op 6 oktober 

Maandblaadje Convent2
 zomer 2020

Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 - 2200 Herentals
014-28 20 00 of dienstencentrum@herentals.be

Convent2 is gesloten op maandag 20 en dinsdag 21 juli 

Ÿ FOD pensioenen werknemers: 7 en 21 september

www.herentals.be/spreekuren-derden

In juli en augustus zijn er geen zitdagen van de FOD pensioendiensten 
en sociale zekerheid. Nieuwe data zijn:

Ÿ FOD pensioenen zelfstandigen: 7 september 

Ÿ FOD Sociale Zekerheid: enkel op afspraak, bellen op nummer  
02/528 60 09, Evi Breugelmans, vanaf 13.30 tot 15.30 uur

Na twee en een halve maand 
mogen we eindelijk onze bezoekers 
en cursisten opnieuw welkom heten 
in het dienstencentrum.  Op 1 juli is 
de cafetaria + terras open met de 
geleidelijke doorstart van onze 
cursussen en ac�viteiten.  Uiteraard 
houden we rekening met de 
maatregelen die de overheid ons 
oplegt om de veiligheid en 
gezondheid van vrijwilligers, 
bezoekers en personeel niet in 
gevaar te brengen.  We volgen de 
afstandsregels in onze lokalen en 
gebruiken ontsme�ngsmiddelen.

Welkom terug in Convent2 Kunst om niet te vergeten

demen�e in de Herentalse 

Meer info hierover in Convent2.

In de zomermaanden loopt in 
Convent2 opnieuw een 
tentoonstelling van de werken die 
zijn gemaakt door mensen met 

tekenacademie.



Wie herken jij allemaal ? 

25 jaar Studio 100 

in één kunstwerk. 

Tel 014-28 20 00 of 
dienstencentrum@herentals.be

Covid-19 en het najaar 2020

Er zijn nog twijfels over een 
mogelijke opflakkering van het virus.  
Hierdoor is het moeilijk om te 
voorspellen welke gevolgen dit hee� 
voor de organisa�e van onze 
cursussen/ac�viteiten dit najaar.  
Geïnteresseerden kunnen zich wel 
laten inschrijven op de wachtlijst. 

in de inkomhal van Studio 100 in Schelle.  

Vijfentwin�g jaar Studio 100-geschiedenis 
op één schilderij, de nieuwe blikvanger 

De jonge Herentalsenaar Wouter Soentjens, 
kunstenaar en grafisch vormgever, werkte 
zeven�en dagen aan het schilderij van 4 op 
4 meter.  Hij verwerkte liefst 92 figuurtjes 

of Mega Mindy?

van Studio 100 door de jaren heen.  

Wie ontdekt Samson en Gert en Marie, K3, 
Piet Piraat, Big & Betsy 


