CULTUURPROGRAMMA
SEIZOEN 2017-2018

I Love Rock XIII

Zaterdag 28 oktober 2017
I love rock is een formule die blijft scoren
in Hoeselt. Samen met ZVC Anjo halen
we beginnende én doorwinterde rockbands naar Ter Kommen. Op het menu
dit jaar een tribute to Iron Maiden met
‘Powerslave’ (NL), de immer succesvolle
rockcoverband Koyle die hun 20-jarig
bestaan vieren én Jeff Brick, onze eigen

PROGRAMMATIE 17-18
KVG Hoeselt-Bilzen

rock-coverband uit Hoeselt.
Aan dit programma zullen nog
twee beginnende bands worden
toegevoegd.
Rock on!

19u00

GC Ter Kommen

VVK: 7 euro | Kassa: 10 euro
www.iloverock.be

Don 21, vrij 22 & zat 23
september 2017

Miss Monnie | Musical
In de woestijn loopt een dromerige Ka-lief
TE
rond en -een beetje van de zon gepaktGAST
ziet hij zichzelf een schupke in het zand

steken. Wonder bij wonder komt er zogezegd een bruin goedje uit. Hij koopt onmiddellijk dat stukje woestijn en maakt

20u00
het grote nieuws wereldkundig.
De gevolgen zijn wereldomvattend…
Een spannende en verrassende
musical met zeer actuele feiten
gebracht door leden van KVG.

GC Ter Kommen

VVK: 12 euro | Kassa: 14 euro
| 9 euro (gehandicapten
& -14 jaar)
Tickets enkel via KVG
0495 23 76 56
suzanne.nijssen@telenet.be

Limburgs Salonorkest
Wiener Café Chantant

Vrijdag 6 oktober 2017

Het Limburgs Salonorkest brengt naast
muziek van J. Strauss, F. Lehar, R. Stolz,…
die onlosmakelijk verbonden is met
de Weense muziektraditie, ook charmante en overbekende pareltjes van
componisten zoals G. Winkler, W. Aletter,
R. Rodgers, enz. Kortom, een programma waarin iedereen zijn gading
vindt. Als decor bieden we u een prachtig reuze-ledscherm waarop
Hoeseltse hobbyfotografen het mooiste van onze eigen gemeente zullen laten zien. Neem plaats aan een tafeltje en geniet van deze unieke
combinatie van Hoeseltse landschappen, leuke klassieke melodieën én een kaasbordje met een
glaasje wijn!
20u15 GC Ter Kommen
20 euro | 18 euro (reducties)
I.s.m. Neos Hoeselt

MinTh

Giuditta | Operette

Zaterdag 4 november 2017

Franz Léhárs “Giuditta” is geen klinkende naam zoals Die Lustige Witwe. Toch bevat deze prachtige late operette één van zijn twee meest
gezongen liederen: “Meine Lippen, sie küssen so heiß”.
Die beroemde sopraansolo raakt meteen ook de essentie van het stuk:
het mysterie Vrouw. Giuditta is jong, bloedmooi en temperamentvol,
maar met één fatale zwakheid:
19u30 GC Ter Kommen
ze is verliefd op de Liefde. Zo
volgt Giuditta haar eigen nood25 euro | 23 euro (reducties)
lot...

Hoeselts Toneelgezelschap (HTG)
De moeder en de drie soldaten

TE
GAST

Vrij 17, zat 18, vrij 24 en zat 25 november 2017
Een boerderij in de Kempen, eind 1917. Een weduwe krijgt van
de veldwachter de boodschap dat drie Duitse soldaten in de
schuur komen logeren om te herstellen van opgelopen oorlogsleed. Maar dat zint
20u00 GC Ter Kommen
haar niet, want het leven op de
boerderij is al moeilijk genoeg in
9 euro | 7 euro (- 16 jaar)
oorlogstijd…
Tickets enkel via HTG:
Aangrijpend volksstuk in het
089 41 40 10 - 0474 62 32 89
kader van 100 jaar ‘Groote Oorreservaties@htghoeselt.be
log’ naar een novelle van Ernest
www.htghoeselt.be
Claes.

Uitgezonderd. Hocus Pocus Piet

De Klinkertjes & Cadans

TE
ST
GA
De Keizer en de Nachtegaal | Muziektheater

Familievoorstelling Sinterklaas
Woensdag 29 november 2017

Sinterklaas weet het even niet meer. Hij
staat op het punt naar België te vertrekken
met de stoomboot maar… die is helemaal
leeg. Waar zijn al die pakjes gebleven? De
hoogste tijd om Speurpiet en Goochelpiet
in te schakelen. Maar loopt dat wel goed?
Een splinternieuw en sinteractief Sinter-

14u00
klaasverhaal over verdwenen
pakjes, mislukte goocheltruukjes
en bijzondere speurtechnieken.

GC Ter Kommen

6 euro (geen reducties)
Vooraf reserveren aub!
Vanaf 3 jaar

Zondag 14 januari 2018
In dit sprookje van Hans Christian Andersen hoort een keizer dat er een nachtegaal in zijn rijk is die erg mooi kan zingen. Hij wil het vogeltje in zijn prachtige tuin der tuinen als pronkstuk
hebben. Op een dag krijgt de keizer een gouden, mechanische nachtegaal en luistert dan alleen nog
maar naar deze mooie nepvogel
14u30 & 17u00
en vergeet de echte grijze nachGC Ter Kommen
tegaal…
10 euro
Wondermooi muziektheater door
Tickets enkel via De Klinkinder- en jeugdkoor De Klinkerkertjes (0498 50 28 40)
tjes en dansstudio Cadans.
Hoeselts Kinderkoor

Niels Destadsbader

Marc Brillouet

Vrijdag 1 december 2017

Dinsdag 6 februari 2018

Niels Destadsbader zingt én vertelt. Met zijn liveband neemt hij
je mee in zijn verhaal. Eentje met
een lach én een traan. Muziek
is de afgelopen jaren een deel
van Niels geworden en met zijn
eerste plaat ‘Speeltijd’ won hij
meteen vele harten voor zich. In
een mum van tijd haalde Niels
zelfs platina én kreeg hij zijn eerste MIA. Niels Destadsbader klapt
uit de biecht, aan u om de kerk in
het midden te houden.

1955 was een keerpunt in de muziek. Dat jaar verscheen “rock
around the clock” van Bill Haley
in de Amerikaanse hitlijsten en
zette daarmee een nieuw muziekgenre in de markt waarvan
Elvis Presley snel het uithangbord werd. Voor Marc Brillouet
het uitgelezen moment om terug
te blikken op die turbulente jaren
in “Back tot the fifties”.

20u15

TE
GAST

Back to the fifties

Niels Klapt uit de biecht

19u00

GC Ter Kommen

Tickets enkel via Neos
Hoeselt: 15 euro (incl. kaasbordje en 2 consumpties)
Tickets enkel via Neos
overschrijven:
IBAN BE59 0014 7433 4726
m.v.v. Marc Brillouet
(uiterlijk tegen 29/01)

GC Ter Kommen

25 euro | 23 euro (reducties)

Hoeselts Toneelgezelschap (HTG)

Kon. Harmonie Sint-Cecilia Hoeselt
Nieuwjaarsconcert

TE
GAST

Zaterdag 6 januari 2018

Om het nieuwe jaar muzikaal in te zetten, nodigt de Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Hoeselt u uit op haar Nieuwjaarsconcert. Geert Chatrou,
meervoudig
wereldkampioen
kunstfluiten, zal jullie vast en ze20u00 GC Ter Kommen
ker verbazen én ontroeren met
VVK: 10 euro | Kassa: 12 euro
zijn talent om mooi en virtuoos
Student: 8 euro | -16-j.: 6 euro
te fluiten. Laat u meeslepen door
Tickets via 0475 86 13 22 of
mooie en uitdagende orkestwertickets@harmoniehoeselt.be
ken, filmmuziek en klassieke
www.harmoniehoeselt.be
werken.

Waar je kleren hangen, daar hoor je thuis
Vrij 16, zat 17, vrij 23 & zat 24 februari 18

TE
GAST

Een legermajoor zit na zijn echtscheiding financieel aan de
grond. Om de eindjes enigszins aan elkaar te kunnen knopen,
verhuurt hij een verdieping van zijn woning aan twee verschillende huurders. Het verwisselen van de garderobes van
zijn huurders, leugentjes waar niemand nog uit raakt,
20u00 GC Ter Kommen
en het feit dat niemand zijn of
9 euro | 7 euro (- 16 jaar)
haar kleren nog terug kan vinden,
Tickets enkel via HTG:
dreigen de majoor de das om te
089 41 40 10 - 0474 62 32 89
doen. Alhoewel… Een lekkere klereservaties@htghoeselt.be
renklucht door Anthony Marriott
www.htghoeselt.be
en Bob Grant.

Guido Belcanto

Liefde en Devotie

Vrijdag 2 maart 2018
Liefde en Devotie, deze twee plechtige woorden vormen de titel van de nieuwe plaat van
Guido Belcanto. Twee mooie woorden die op
volmaakte wijze uitdrukken hoe Guido Belcanto zijn muzikale roeping belijdt en die hun
ware betekenis onthullen in de liedjes die hij
schreef voor deze plaat... Liefde en Devotie is
geen herhaling van wat geweest is, het is een
briljante verderzetting van een oeuvre dat
uniek is in het Vlaamse chanson en waarbij
niemand ook maar in de buurt komt.

20u15

GC Ter Kommen

25 euro | 23 euro (reducties)

Hoeselt Goes Comedy

Vrijdag 16 maart 2018

Lukas Lelie, Joost Van Hyfte, Arnout V/d Bossche

Steven Goegebeur

De Man van Morgen

Fla Fëtutë Show

Hoeseltse showavond

ZVC Pibo en GC Ter Kommen slaan de handen weer in elkaar voor een
heerlijk avondje pure Stand-Up-Comedy. Opnieuw selecteerden we drie comedy-kleppers voor u. Lukas Lelie beschrijft met veel oneliners en absurditeiten de triestige staat van zijn leven. Joost Van Hyfte is kok van opleiding en weet dit op ultieme wijze te combineren met zijn comedykunsten.
Arnout Van den Bossche leerden we eerder al kennen als relatiefluisteraar.
Maar dat werd hem teveel en hij stond aan de rand van een burn-out. Dat is
meteen het thema van zijn nieuwe
20u15 GC Ter Kommen
performance geworden.
18 euro | 16 euro (reducties)
i.s.m. ZVC Pibo

Zaterdag 7 april 2018

In zijn derde zaalshow brengt Steven Goegebeur op onnavolgbare wijze
het relaas van een man die eindelijk het licht heeft gezien. In een wervelende vertelling over hoe om te gaan met ‘de toekomst’. Komt de toekomst
ons toe? Moeten we alles plannen
of leven we van dag tot dag? En
20u15 GC Ter Kommen
vooral, kunnen we de toekomst
veranderen? Volgens de Man van
18 euro | 16 euro (reducties)
Morgen wel. Vanavond wordt uw
www.stevengoegebeur.be
toekomst bepaald.

TE

Vrij 13, zat 14, vrij 20, GAST
zat 21 & zon 22 april 18

Hoeselt heeft een rijke traditie van dialectshows en revues waarbij mensen uit eigen gemeente centraal staan op het podium. Het is ondertussen van 2012 geleden dat GC Ter Kommen 5 keer tot de nok gevuld werd
voor de ‘Fla Fëtutë Show’. Maar er is
goed nieuws… een nieuwe show
20u15 GC Ter Kommen
boordevol sketches, muziek,
maar vooral héél veel fla fëtutë is
9 euro | 7 euro (reducties)
in de maak. Op en top Hoeselt!

TE

Music Battle Between Two Generations GAST
Maandag 30 april 2018

Jahon Geheimen | Familievoorstelling
Zondag 18 maart 2018

Jahon, de huisgoochelaar van VTM Kzoom,
is een jonge Limburgse goochelaar. Doorheen de jaren werkte hij aan een eigen visie op het goochelen en maakt hij animatie
waarbij goochelen en theater tot een uniek
concept samengevoegd worden.
Geheimen is een (bijna) woordloze voorstelling waarin muziek,
poppentheater en goochelarij elkaar magisch aanvullen.

11u00

GC Ter Kommen

6 euro (geen reducties)
vanaf 6 jaar

Eén podium. Vier jonge gemotiveerde, getalenteerde muzikanten
en drie belegen, wijze, doorwinterde muzikanten. Wat gaan ze spelen? Is iedereen akkoord of wordt het een muzikale strijd tussen
jong en oud? Het wordt alleszins een onvoorspelbaar muzikale
voorstelling tussen 2 generaties, met alle ingrediënten voor
20u15 GC Ter Kommen
een avond vol muziek, spanVVK: 8 euro | Kassa: 10 euro
ning en humor.

rijven
Opgelet! Vooraf insch
!
is steeds noodzakelijk

De rug, van kwaal tot erger*
Rugpijn is een van de meest voorkomende
klachten. Dit komt doordat we veel zitten, maar
ook omdat we op twee voeten lopen. Je maakt
kennis met de meest frequente rugproblemen
en leert hoe je ze kan voorkomen.
Datum:

dinsdag 12 september 2017
14u00 tot 16u00
Prijs:
Gratis
Locatie:
DC OCMW
Inschrijven: www.vormingplus.be

Blindegeleidehonden
Hoe wordt een pup een geleidehond? Een gebruiker met zijn geleidehond brengt je praktisch in zijn
leefwereld. Hij vertelt hoe zijn mobiliteit in onze
‘ziende’ maatschappij is veranderd. Geïnteresseerden krijgen ook meer informatie over de verwachtingen voor kandidaat-pleeggezinnen.

Is er nog hoop voor Syrië?*

Basiscursus kindergrime*

Inge Vrancken, VRT-journalist en Syriëkenner,
geeft een duidelijk overzicht over het ontstaan
van het conflict in Syrië. Welke partijen zijn betrokken bij de oorlog? Waarom lijkt het ‘alsof’ de
internationale gemeenschap zo weinig doet? En
is er nog hoop voor Syrië?
Datum:

maandag 9 oktober 2017
19u00 tot 21u00
Prijs:
5 euro
Locatie:
Bibliotheek
Inschrijven: www.vormingplus.be
Uiterlijke inschrijfdatum: 01-10-17
i.s.m. GROS Hoeselt

Wil je het grimeren echt in de vingers krijgen? Je
oefent hier de basistechnieken zoals basislaag,
kleurgebruik, lijnen en krullen en past dit toe in
verschillende ontwerpen (bv. vlinder, tijger,…).
Ook jouw eigen creatieve design mag zeker niet
ontbreken. Tussendoor krijg je tips over het omgaan met kinderen tijdens het grimeren.

Kennismaking met
smartphones*

Data:

In deze vorming tonen we de meest gebruikte
types smartphones en vergelijken we ze met elkaar. Deze reeks is geschikt voor beginners maar
het is geen praktische cursus waarin je stapsgewijs leert werken met je eigen smartphone. Je
mag een eigen smartphone meebrengen, maar
het is niet vereist.

dinsdagen 10, 17 en 24 oktober 2017
19u30 tot 22u30
Prijs:
27 euro (min. tarief 15 euro)
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

Maak zelf je natuurlijke
verzorgingsproducten*
Ook jouw huid verdient de beste verzorging,
het liefst met natuurlijke ingrediënten. En die
kan je makkelijk en goedkoop zelf maken. In
deze workshop gaan we samen aan de slag met
rietsuiker, olijfolie, baksoda,… Je keert naar huis
terug met zelfgemaakte tandpasta, deodorant en
lichaamsscrub.

Datum:

maandag 25 september 2017
19u00 tot 21u00
Prijs:
3 euro
Locatie:
Bibliotheek
Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be
Uiterlijke inschrijfdatum: 17-09-17

Datum:

donderdag 26 oktober 2017
19.30u tot 21.30u
Prijs:
21 euro
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

Data:

woensdagen 11 en 18 oktober 2017
19u30 tot 22u00
Prijs:
24 euro (min. tarief 10 euro)
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

INFO

OPENINGSUREN

Reducties De vermelde reductieprijzen gelden voor
min-26-jarigen, 55-plussers en voor groepen vanaf 10
personen, tenzij anders vermeld.

Maandag		
Dinsdag 		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		

Bij voorstellingen is de balie geopend vanaf 45 minuten
voor de aanvang van de voorstelling.
Vlieg: activiteiten specifiek voor kinderen tot 12 jaar.

09u00 – 12u00
gesloten		
09u00 – 12u00
09u00 – 12u00
09u00 – 12u00

CONTACT
13u30 – 18u00
13u30 – 16u30
gesloten
13u30 – 16u30
gesloten

In juli gesloten
In augustus open op weekdagen van 09u00 tot 12u00

meer info: terkommen.be

GC Ter Kommen
Europalaan 2
3730 Hoeselt
Tel: 089 30 92 10
E-mail: gcterkommen@hoeselt.be
Website: www.terkommen.be

www.commix.be

CURSUSSEN 17-18

Het land van Loon

Muziek en de hersenen*

Jan Vaes (doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis) vertelt de politiek, sociaaleconomische, religieuze en culturele ontwikkelingen
van het Limburgse verleden tot 1795. Een verleden dat zich niet in de Nederlanden afspeelde,
maar in het Duitse Rijk. Ook het prinsbisdom
Luik krijgt ruime aandacht.

Hoe komt het dat we van een melodie kunnen
genieten? Of van het gezang van een vogel?
Hoe komt het dat sommige melodieën ons rust
geven en andere juist niet? Hoe weten we of
een bepaalde melodie muziek is en het geluid
van een sirene niet? Wat is de invloed van muziek op onze hersenen en emoties en hoe gaan
onze hersenen ermee om?
Datum:

woensdag 22 november 2017
19u30 tot 21u00
Prijs:
5 euro
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

Iedereen slaapt... en iedereen
droomt*
Wat is een droom en
wat is het nut ervan?
Wat gebeurt er in je
hersenen terwijl je
droomt? Hoe komt het
dat je dromen zo ‘van
de hak op de tak’ springen? Je krijgt antwoorden die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast ga je op een luchtige manier
met de beeldspraak in je dromen aan de slag en
krijg je zo meer inzicht in jezelf.
Datum:

Datum:

maandag 30 oktober 2017
19u00 tot 21u00
Prijs:
5 euro
Locatie:
Bibliotheek
Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be

Massageworkshop
In 3 sessies leer je een ontspannende massage
geven van handen, voeten, schouders en hoofd.
Er is geen voorkennis vereist en je bent welkom
per twee of alleen. Na deze workshop kan je het
geleerde gebruiken om familie of vrienden te
verwennen.
Data:

dinsdagen 7, 14 en 21 november 2017
19u00 tot 22u00
Prijs:
18 euro
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: gcterkommen@hoeselt.be
089 30 92 10

Veilig kopen en betalen via
internet*

Werken aan verjonging*
Door de vergrijzing van bestuursploegen is er
een nood aan verjonging. Bart Vanduffel (procesbegeleider Jong & Van Zin) bekijkt met de
deelnemers wat voor jouw vereniging de ideale
situatie is. Je denkt na over verjongen qua leeftijd, visie of naar activiteiten. .

maandagen 20 en 27 november 2017
19u30 tot 22u00
Prijs:
10 euro
Locatie:
Bibliotheek
Inschrijven: www.vormingplus.be

Maak je tablet
kindvriendelijk*

Datum:

donderdag 30 november 2017
19u30 tot 22u30
Prijs:
gratis deelname
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: gcterkommen@hoeselt.be
089 30 92 10

Er bestaan zoveel mogelijkheden via internet
dat je onmogelijk alle gevaren kunt afschermen
voor je kind. Door hen actief te begeleiden en je
tablet of smartphone gedeeltelijk af te schermen
van je kind, kan je heel wat problemen vermijden.
Ontdek hoe je het toestel omvormt tot een veilige
speel- en leeromgeving.

Guatemala

Datum:

In het voorjaar trokken Mariloe en haar zus
Chris door Guatemala en legden ongelooflijke beelden vast. Lief en leed, schoonheid en
verval gaan hand in hand in Guatemala. Deze
avond brengen zij een boeiend en authentiek
reisverslag over dit kleurrijke en gastvrije land.

dinsdag 23 januari 2018
19u30 tot 22.00u
Prijs:
5 euro
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

Upcycling
Hou je ervan om oude dingen nieuw leven in
te blazen? Vind jij ook voldoening in het redden van iets wat normaalgezien in de vuilbak
beland? Kom bij vrienden en familie verrassend en origineel uit de hoek met jouw unieke kunstwerken. Hoe? Dat leer je tijdens deze
workshop!

Ontdek de leukste sites, die je leven makkelijker maken en vaak goedkoper zijn. Maar naast
voordelen zijn er ook wel wat risico’s aan verbonden. Daarom bekijken we de meest gebruikte betalingsmethodes en krijg je heel wat tips
waarmee je veel problemen vermijdt.
Data:

woensdag 17 januari 2018
19u30 tot 21.30u
Prijs:
14 euro (min. tarief 7 euro)
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

Datum:
Prijs:
Locatie:
Inschrijven:

11 december 2017 | 19u00 tot 21u00
3 euro
Bibliotheek
bibliotheek@hoeselt.be
Uiterlijke inschrijfdatum: 04/12/17

Datum:

maandag 29 januari 2018
19u00 tot 21u00
Prijs:
10 euro
Locatie:
Bibliotheek
Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be
Uiterlijke inschrijfdatum: 20/01/18

Sociale fotoreportages
maken*

Koken met
moestuingroenten*
Hoe maak je pastinaak of snijbiet lekker klaar?
Kan je ook iets anders dan soep koken van die
bergen courgettes of pompoenen? Er wordt
met moestuingroenten aan de slag gegaan en
er worden eenvoudige, lekkere en duurzame
gerechten op tafel getoverd.

De -ismes in de kunst*
Over impressionnisme, kubisme, expressionisme, dadaïsme,
modernisme, ...
We volgen een stilistische lijn doorheen
bijna twee eeuwen
kunstgeschiedenis.
We zien een wedloop van –ismes die met elkaar
de strijd aangaan in het ontwikkelen van de
kunsthistorische canon. De stijl staat hier centraal en niet de individuele kunstenaar.
Datum:

Een sociale reportage is een beeldverhaal
waarbij je met een korte serie foto’s de sfeer
van een gebeurtenis of evenement weergeeft.
In deze workshop leer je hoe je een reportage
kan maken van je reis, een gebeurtenis of evenement.
Data:

woensdagen 31 januari
en 7 februari 2018 | 19u30 tot 22.30u
Prijs:
28 euro (min. tarief 14 euro)
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

Het verhaal van cholesterol*

Data:

woensdagen 14, 21 en 28 maart 2018
19u30 tot 22.00u
Prijs:
45 euro (min. tarief 33 euro)
Locatie:
Keuken GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

Tattoo’s
Het kan een echt kunstwerk zijn, maar één dat je
wel je hele leven lang zal meedragen, dus je kan
maar beter een weloverwogen beslissing nemen
wat betreft het laten plaatsen van een tatoeage.
We nemen een kijkje in het verhaal achter de tattoo en wat er allemaal bij komt kijken.
Datum:

maandag 26 maart 2018
19u00 tot 21u00
Prijs:
5 euro
Locatie:
Bibliotheek
Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be
Uiterlijke inschrijfdatum: 19/03/18

De meeste verhalen over cholesterol klinken
negatief. Cholesterol wordt aan overgewicht en
aan hart- en vaatziekten gerelateerd. Maar ons
lichaam heeft cholesterol ook nodig. Wat kan je
eten en wat niet? Naast een stukje wetenschappelijk onderbouwde theorie krijg je vooral concreet bruikbare tips.
Datum:

maandag 26 februari 2018
19u30 tot 21u30u
Prijs:
5 euro
Locatie:
Bibliotheek
Inschrijven: www.vormingplus.be

Lactosevrij koken*
Een verhelderende workshop waarin je informatie opdoet én kookt. Je vragen over lactose-intolerantie krijgen antwoord. Samen bereid je
lekkernijen die lactosevrij zijn. Ontdek nieuwe
mogelijkheden in de keuken!
woensdag 11 april 2018
19u30 tot 22.30u
Prijs:
22 euro (min. tarief 15 euro)
Locatie:
keuken GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

donderdag 19 april 2018
19u30 tot 22.00u
Prijs:
5 euro
Locatie:
Lokaal 1 GC Ter Kommen
Inschrijven: www.vormingplus.be

VR-bril
Een ritje in een rollercoaster maken, een personage zijn in een horrorspel of een parachutesprong doen uit een vliegtuig. Het kan allemaal
met de VR-bril. Tijdens deze infosessie krijg je de
kans om verschillende demo’s te proberen.
Datum:

maandag 30 april 2018
19u00 tot 21u00
Prijs:
5 euro
Locatie:
Bibliotheek
Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be
Uiterlijke inschrijfdatum: 30 /03/18

Klassiekers in de muziek
We sluiten het vormingsjaar in de bibliotheek
af met een boeiende lezing over een muzikaal
thema. Hou zeker de facebookpagina van Bibliotheek Hoeselt in het oog voor meer informatie!
Datum:

maandag 28 mei 2018
19u00 tot 21u00
Prijs:
5 euro
Locatie:
Bibliotheek
Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be
Uiterlijke inschrijfdatum: 14/05/18

Datum:

* i.s.m.
Minimumtarief geldt voor werkzoekenden en studenten of als
je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming bij ziektekosten.

voorlezen met een extraatje

Steeds een leuk verhaal voor kids tot 8 jaar met als extraatje
een knutsel-, bewegings- of toneelactiviteit.

Woe 30/08/17 Heksen
(met wandelzoektocht op
het heksenpad in
Zonhoven – 5 euro)

Woe 28/02/18 Beroepen

Gratis toegang | Telkens van 13u30 tot 15u00
Locatie: Bibliotheek Hoeselt
Inschrijvingen: bibliotheek@hoeselt.be | 089 30 92 50

Woe 25/10/17 Griezelen

Woe 27/12/17 Onder de sterren

Woe 25/04/18 Milieu / dieren

Woe 27/06/18 Magie / sprookjes

Movies for kids

Woe 04/10/2017
wig: De grote kaasrace
Lud
&
n
Sola
vanaf 5 jaar
Woe 17/01/2018
De Verenkoning
vanaf 7 jaar

Toegangsprijs: 2 euro
0 in GC Ter Kommen
14u0
Telkens om

Woe 08/11/2017
Uilenbal
vanaf 6 jaar
Woe 07/02/2018
Cloudboy
vanaf 8 jaar

Woe 13/12/2017
Julius in Winterland
vanaf 6 jaar
Woe 14/03/2018
rmen
Sunshine Barry en de Discowo
vanaf 6 jaar

