De moeder en de drie soldaten
17, 18, 24 en 25/11/2017: Om 20.00u in GC Ter Kommen.
Aangrijpend volksstuk door het Hoeselts Toneelgezelschap
naar een novelle van Ernest Claes. Tekst en regie: Johan
Gerits. 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. Dat zint haar niet. Bovendien vreest
ze de gevolgen van hun aanwezigheid op haar jonge dochter.
Maar nog lastiger om dragen is dat twee van haar eigen
zonen dagelijks gevaar lopen aan de IJzer waar ze tegenover
Duitse soldaten liggen. Uit het leven gegrepen. Aangrijpend
en meeslepend. In het kader van 100 jaar ‘Groote Oorlog’.
Tickets: €9 / -16 j: €7 via reservaties@htghoeselt.be of
Plessers-Huls – 0474 62 32 89 of 089 41 40 10.

Bloedinzameling
20/11/2017: van 18u tot 20.30u in GC Ter Kommen, Rode
Kruis.

Veilig kopen en betalen via internet
20 en 27/11/2017: Van 19.30u tot 22.00u in de bibliotheek
van Hoeselt. 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. Prijs: €10 voor 2
lessen. Inschrijven via www.vormingplus.be

Muziek en de hersenen
22/11/2017: Van 19.30u tot 21.00u in vergaderlokaal 1 van
GC Ter Kommen. Hoe komt het dat we van een melodie van
Mozart, Bach of Phil Collins 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 de sirene van
de politiewagen niet? Deze vorming belicht de invloed van
muziek op onze hersenen en emoties. Prijs: €5. Begeleiding:
Alejandro Chavez Saenz. Inschrijven via www.vormingplus.be

Hocus Pocus Piet
29/11/2017: Om 14.00u in GC Ter Kommen. Familievoorstelling door Uitgezonderd.Theater. 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 in te
schakelen die al snel zijn beste speurkunsten boven haalt om
de Sint te helpen. Genummerde plaatsen! Org.: GC Ter
Kommen. Tickets: €6 - 089 30 92 10 GC Ter Kommen.

Eetdag
19/11/2017 vanaf 11u30

TC Jus In

GC Ter Kommen

Dorpsrestaurant
16/11/2017 om 12u Alt-Hoeselt De Dagschotel PC De Altenaar
22/11/2017 om 12u
OCMW
GC Ter Kommen

