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Cultuurcentrum
Cultuurcentrum Casino schudt ook dit 
jaar een interessante programmatie uit 
z’n mouw. 

Vanaf eind september kan je er terecht 
voor theater- en familievoorstellingen, 
workshops, films, lezingen, stand-up 
comedy en concerten. 

Kortom, een aanbod voor iedereen!

 Tickets en info? 

    cultuur@houthalen-helchteren.be
    011 49 22 90
    casino.houthalen-helchteren.be 

 

CASINO
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 Wat is een lokaal dienstencentrum? 

Een lokaal dienstencentrum is een 
ontmoetingsplaats waar je terecht kan 
om nieuwe mensen te ontmoeten, om 
de krant te lezen, om deel te nemen 
aan één van de vele activiteiten, voor 
ondersteuning en informatie over 
allerlei onderwerpen of gewoon voor 
een gezellige babbel en een drankje. 
In Houthalen-Helchteren wordt dit 
georganiseerd door Zorg Houthalen-
Helchteren met als doel het sociaal 
netwerk en de zelfredzaamheid van 
buurtbewoners te versterken. 

 Vrijwilliger worden? 

Wil je als vrijwilliger ook jouw steentje 
bijdragen in het centrum, twijfel dan niet 
en neem zeker contact met ons op!

 Meer info? 

Erhan Kozulu, centrumleider  
Lokaal Dienstencentrum Casino

    erhankozulu@houthalen-helchteren.be
    011 49 22 90

Lokaal dienstencentrum
In september 2019 opent het Lokaal Dienstencentrum (LDC)  
Casino haar deuren in Cultuurcentrum Casino. 
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 Ballet Dommage 
Melvius - dans & theater

 datum  22 september om 15 uur
 plaats  op locatie
 tickets  gratis

Een weekend lang doorkruisen de 
bakfietsen van Ballet Dommage 
Houthalen-Helchteren. Op zondag 
spelen ze samen met een koor een 
spektakel op een locatie binnen onze 
gemeente. Deze locatie wordt later 
bekend gemaakt op onze website.

KONINKLIJKE HARMONIE BROEDERKRING 
PRESENTEERT

BLOEDBLOEDBLOED
Duivels
Musical naar het verhaal 
Het Zaad van Satan 

K. Harmonie

Broederkring

 K.H. Broederkring  
 & cc Casino 
Duivelsbloed 9+ - musical

 data 
4, 5, 11 en 12 oktober om 20 uur 
6 oktober om 14.30 uur
 plaats  schouwburg cc Casino
 tickets   12/10/8 euro

In Duivelsbloed brengen meer dan 
150 muzikanten, acteurs, solisten en 
figuranten een middeleeuws verhaal tot 
leven dat bol staat van hekserij, intriges 
en jaloezie. Met muziek van Belgisch 
topcomponist Bert Appermont en 
scenarist Jef Mellemans.

Voorstellingen
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 Filmmatinee 
Niet schieten

 datum  10 oktober om 14 uur
 plaats  schouwburg cc Casino
 tickets   8/6 euro

Regisseur Stijn Coninx geeft een stem 
en gezicht aan de vele slachtoffers van 
De Bende van Nijvel. Een legendarische 
film over een brandend actueel thema. 
Zal de échte waarheid rond de bende 
ooit aan het licht komen?

 Kip van Troje 
Verteltent 6+ - familie

 datum  13 oktober om 10 uur
 plaats  in de bib
 tickets   gratis

Een vertelvoorstelling overgoten met 
een kruidig sausje muziek waarbij de 
kinderen meehelpen het verhaal te 
vertellen.
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 Guido Belcanto 
Een zanger moet trachten pijn te 
verzachten - concert

 datum  26 oktober om 20.15 uur
 plaats  schouwburg cc Casino
 tickets   22/18 euro

30 jaar van een leven vol muziek 
en hartstocht vraagt om een 
theatertournee met Belcanto’s grootste 
succesnummers en onuitgebrachte 
songs. Kom samen met Guido zijn drie 
decennia liefde vieren.

 Thom Monckton  
 Circo Aereo 
The artist 10+ - familie & comedy

 datum  10 november om 19 uur
 plaats  schouwburg cc Casino
 tickets   8/6 euro

Een gefrustreerde kunstenaar kan maar 
niet beginnen aan zijn nieuwste werk. 
Zijn inspiratie? Plotseling verdwenen.
Het witte schildersdoek lacht hem 
stiekem uit. Vanuit dit vertrekpunt en 
met slechts één acteur op scene doet 
‘The Artist’ jong en oud brullen van 
plezier. Er is een gratis knutselworkshop 
voorafgaand aan de voorstelling. 
Plaatsen zijn beperkt, inschrijven is 
verplicht en kan via de website 
casino.houthalen-helchteren.be.

Voorstellingen
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 Adriaan Van Den Hoof 
Ja, maar eerst een diploma - comedy

 datum  7 december om 20.15 uur
 plaats  schouwburg cc Casino
 tickets  21/17 euro

Na vier succesvolle theatershows 
kruipt Adriaan nog maar eens op het 
podium, met aan zijn zijde muzikant 
Tom Peeters. Het wordt een emotionele 
en komische trip: zijn we geworden 
wie we aanvankelijk wilden zijn? Zijn er 
nog onbeantwoorde verlangens en 
dromen? Of zijn we misschien al  
klaar om zachtjes in te slapen?  
Ik dacht het niet!

 Keys And Skins Duo 
Silent cinema in concert - Charlie 
Chaplin 6+ - familie & film

 datum  17 november om 10.30 uur
 plaats  schouwburg cc Casino
 tickets   8/6 euro

Op de Vlaamse Kunstendag voor 
Kinderen halen we de stille film vanon-
der het stof. Pianist Franco Di Nitto en 
percussionist Jarne Claesen ondersteu-
nen live enkele (kort)filmklassiekers van 
Charlie Chaplin. De perfecte zondag-
voormiddag!
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 Theateratelier voor
 kinderen met autisme 
cursus voor kinderen van 9-14 jaar

 datum  10 woensdagen vanaf oktober 
 telkens van 14 tot 15.30 uur
 plaats  cc Casino
 tickets   87,50 euro

Dit theateratelier legt het accent op 
creatief spel. Met elkaar en onder 
begeleiding leren de kinderen door 
middel van improvisatietechnieken hun 
eigen verhalen en ervaringen vorm te 
geven. 
Individuele groei en een veilige plek in 
de groep staan centraal en maken van 
iedere woensdagnamiddag een feest.

De lessen zijn geschikt voor kinderen 
met autisme die gemiddeld tot 
hoogbegaafd zijn.

Cursussen
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Cursussen

    cultuur@houthalen-helchteren.be
    011 49 22 90
    casino.houthalen-helchteren.be 

Tickets & info

CASINO
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Huis van het Kind
Het huis van het kind is een netwerk van 
partners met een volledig en divers aanbod 
ter ondersteuning van (aanstaande) 
gezinnen, jongeren tot 24 jaar en 
opvoedingsverantwoordelijken. 
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We hebben bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. We bevorderen hun 
welbevinden, verhogen de ontwikkelingskansen en bieden ondersteuning in opvoeding, 
preventieve gezondheidszorg en op psychosociaal vlak. Onze hulpverlening is 
laagdrempelig, bereikbaar en matig intensief.

Je kan er terecht voor een luisterend oor, een gesprek, info, folders en advies.  Alsook voor 
vormingen en ontmoeting met andere ouders, kinderdagverblijf De Sijsjes, consultatiebureau 
van Kind & Gezin en de spelotheek. We verwijzen je ook graag door naar één van onze 
andere partnerorganisaties.

 Contact 

    huisvanhetkind@houthalen-helchteren.be
    011 49 22 18
    www.huisvanhetkindhh.be 

          www.facebook.com/huisvanhetkindHH



“Mijn peuter maakt elke avond een scène bij het slapen-
gaan en wil niet inslapen. Wat kan ik doen?”Onze zoon van 
10 zit enkel nog achter zijn spelcomputer. Hoe pak ik dit 
aan?”

Wanneer je met zulke vragen zit, is het fijn om met iemand 
hierover te praten en tips te krijgen. De opvoedingswinkel 
kan je hierbij helpen. Medewerkers van de opvoedingswinkel 
bieden je een luisterend oor, geven advies en zoeken samen 
met jou naar een passend antwoord op je vragen. Dit is 
vrijblijvend, gratis en anoniem.

De opvoedingswinkel is er voor iedereen met vragen rond de 
ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0 tot 24 jaar: 
ouders, plusouders, grootouders,...

In Houthalen-Helchteren organiseren we maandelijks een 
inloopspreekuur in de bib. Elke 3de woensdag van de maand 
van 14 tot 16 uur. Op deze momenten kan je bij ons terecht 
zonder afspraak. 

 Contact/Afspraak 

    info@opvoedingswinkelwestlimburg.be
    0490 44 16 10 of 0490 44 16 11 
    www.opvoedingswinkelwestlimburg.be         

Opvoedingswinkel
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Spelotheek

Ken jij de spelotheek? Hier kan je leuke spelletjes en speelgoed lenen! Je kan enkel 
speelgoed ontlenen als mama of papa erbij zijn. Voor 2,50 euro per jaar kom je zo vaak 
je wilt en mag je telkens twee spelletjes meenemen.  Met je bibliotheekkaart word je 
gratis ingeschreven.

Spelotheek ‘t Dobbelsteentje Meulen-
berg - Bremstraat 45 (speelgoed voor 
kinderen van 4-12 jaar)

Openingsuren: 
Elke woensdag van 14 tot 18 uur. Let op! 
Aangepaste regeling voor feestdagen en 
vakanties. 

 Contact/Afspraak 

    spelotheek@houthalen-helchteren.be
    011 52 26 01 

Spelotheek ’t Dobbelsteentje in het Huis 
van het Kind - Pastorijstraat 30 (speel-
goed voor kinderen van 0-3 jaar)

Openingsuren: 
Elke maandag van 14 tot 18 uur. Let op! 
Aangepaste regeling voor feestdagen en 
vakanties. 

 Contact/Afspraak 

    spelotheek@houthalen-helchteren.be
    011 49 23 79 
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Infoavonden

 Ouderreeks  
 Nieuwe authoriteit  
 Waakzame zorg 
Begeleiding: Eva Hermans 
Voor wie: Ouders

Opvoeden brengt verschillende 
uitdagingen met zich mee. Voel je je 
soms machteloos en/of onzeker bij het 
opvoeden van kinderen? Merk je dat je 
kind niet luistert als je jouw stem verheft 
of als je dreigt met een straf? Zoek je ook 
naar een andere manier om meer rust te 
vinden in het opvoeden? Nieuwe autoriteit 
zoekt aan de hand van verschillende 
technieken een evenwicht tussen een 
positieve relatie opbouwen en grenzen 
aanbieden waar nodig.

 datum   woensdag 09.10, 16.10 en 
13.11 telkens vanaf 9.30 uur
 plaats  NAC (lokaal P22), 
Pastorijstraat 30
 prijs   gratis

i.s.m

   www.opvoedingswinkelwestlimburg.be/vormingen
   0490 44 16 10

 Inschrijven 
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 Babymassage 
Begeleiding: Anne Carlens 
Voor wie: Baby tussen 6 weken en 6 
maanden jong samen met (groot)
ouders of onthaalouder

Het best ontwikkelde zintuig van jonge 
baby’s is de huid. Babymassage creëert 
een warme band voor het leven en 
stimuleert de lichamelijke en emotionele 
ontwikkeling van je kindje. Naast voeding 
en verzorging betekent liefdevol aanraken 
een goede start. Het kan je baby helpen 
ontspannen en kalmeren. Babymassage 
is eenvoudig aan te leren. Kom dus samen 
met je baby op een speelse en creatieve 
manier leren genieten van babymassage.

 datum   maandag 14 oktober van 
9.30 tot 10.30 uur
 plaats  Huis van het Kind, 
Pastorijstraat 30 (achter het NAC)
 prijs  gratis (max. 10 baby’s)

 Inschrijven 

    wegwijs.limburg@cm.be
    www.cm.be/agenda

i.s.m
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 Knuffelturnen 
Begeleiding: Harmieke Rigtering 
Voor wie: Kleuters (3-6jaar) met één 
van hun (groot)ouders

Met je (klein)kind genieten, voelen, 
ontspannen en beleven, dát is 
knuffelturnen. Bij deze manier van 
bewegingsopvoeding en extra motorische 
stimulatie voor peuters en kleuters, ligt 
de nadruk evenveel op het knuffelen als 
op het turnen. Via fijne ontspannings- en 
behendigheidsoefeningen krijgen de 
duo’s de gelegenheid in vertrouwde sfeer 
samen te bewegen. Naast de relatie 
tussen kind en (groot)ouder staat hierbij 
het speelse bewegen, het voelen, het 
genieten en het ontspannen centraal. 

 datum    zaterdag 28.09, 12.10, 26.10, 
09.11 en 23.11 telkens van 10-11 uur
 plaats  Huis van het Kind, 
Pastorijstraat 30 (achter het NAC)
 prijs  35 euro voor de 5 lessen incl. 
verzekering - 25 euro voor de 5 lessen 
voor leden die de verzekering voor 2019 
al betaald hebben (max. 10 duo’s kind-
begeleider)

Inschrijven 

    gezinsbond.houthalen@gmail.com
    011 52 33 38 (Elke Erhart-Erven)

Knuffelturnen is gebaseerd op de 
bewegingspedagogiek van Veronica 
Sherborne. Deze methode heeft als doel 
al spelend het lichaamsbewustzijn te 
ontwikkelen, sociale vaardigheden te 
oefenen en de ruimte te exploreren.

Uit de vorige lessenreeks hoorden we 
heel wat positieve reacties zoals “Door 
het knuffelturnen wordt onze band 
sterker.”, “Wij knuffelen heel graag en 
doen dat door deze lessen nog veel 
meer.” 

Infoavonden i.s.m

16

Actviteitenkalender najaar 2019



 Peuters in actie 
Voor wie: Ouders en peuters van 1 tot 
3 jaar (oudere broers of zusjes tot 4 
jaar zijn ook welkom)

Een leuke begeleide workshop voor 
kinderen tussen 1 en 3 jaar, om samen 
met mama, papa of grootouder op een 
speelse manier nieuwe activiteiten en 
bewegingen te ontdekken. Je krijgt er heel 
wat speel- en beweegtips waarmee je 
ook thuis aan de slag kan.

 datum   zaterdagen 19 oktober en 
16 november telkens van telkens van 
10 tot 11 uur
 plaats  Huis van het Kind, 
Pastorijstraat 30 (achter het NAC)
 prijs   gratis – max. 12 peuters met 
ouder(s) (vooraf inschrijven)

 Inschrijven 

    wegwijs.limburg@cm.be
    www.cm.be/agenda

i.s.m
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 Pamperklanken 
Begeleiding: Esther Penninger 
Voor wie: Ouders van baby’s en 
peuters van 0-3 jaar

Esther Penninger is muziekdocente en 
heeft zich gespecialiseerd in muziek en 
motoriek bij peuters. De reeks bestaat uit 
5 sessies en is zowel geschikt voor baby’s 
van 0-1,5 jaar en voor peuters van 1,5-3 
jaar. Een heerlijk educatief muzikaal bad 
afgestemd op het ontwikkelingsniveau 
van jouw kindje!

 datum   woensdagen 2, 9, 16, 23 en 
30 oktober om 14 uur
 plaats  CM Kantoor Houthalen, 
Guldensporenlaan 7A
 prijs   32 euro voor de hele reeks 
(5 sessies) max. 12 deelnemers

 Inschrijven 

    wegwijs.limburg@cm.be
    www.cm.be/agenda

i.s.m
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 Opvoeden is niet  
 altijd simpel 
Begeleiding: Barbele Kindt 
Voor wie: Ouders
Heb jij als mama/papa ook het gevoel tijd 
en handen tekort te hebben? Heb je het 
gevoel dat er veel ‘moet’ in je leven en je 
meer geleefd wordt dan te leven? Voel 
je behoefte aan meer tijd, rust, energie 
en voldoening? Op deze infosessie laten 
we je zien hoe ouderschap echt wordt 
ervaren en belangrijker, we geven je tips 
die je kunnen helpen. 

 datum   woensdag 16 oktober  
om 20 uur
 plaats  CM Kantoor Houthalen, 
Guldensporenlaan 7A
 prijs   2 euro

 Inschrijven 

    wegwijs.limburg@cm.be
    www.cm.be/agenda

i.s.m
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De bib, zoveel 
meer dan boeken
In onze biliotheek kan je terecht voor boeken, 
luisterboeken, strips, cd’s en dvd’s, bladmuziek, 
taalcursussen, tijdschriften,  dagelijks 4 
kranten,... 

Ben je jonger dan 18, dan is je lidmaatschap 
gratis.  Ben je ouder, dan betaal je 5 euro 
lidgeld per jaar.
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 eID of lenerspas 
Je kan heel gemakkelijk lid worden 
van de bib: leeftijd of woonplaats 
heeft geen belang. Kom gewoon 
even langs onze balie met je elek-
tronische identiteitskaart zodat één 
van onze medewerkers je kan regis-
treren in het systeem. 
 
Je eID gebruik je als lenerspas,  
je rijksregisternummer is je leners-
nummer.Beschik je nog niet over een 
eID, dan krijg je van ons een klassie-
ke lenerspas. Het dienstreglement 
vind je op onze website.



 Uitlenen 
Elke lener kan 10 materialen 
uitlenen. De uitleentermijn is 28 
dagen. Het te-laat-geld is 0,10 
euro per materiaal per dag.

 Verlengen 
De uitleentermijn voor je 
materialen kan je verlengen tot 
een maximum van 100 dagen, 
op voorwaarde dat ze niet door 
andere leners zijn gereserveerd. 
Telefonisch verlengen is ook 
mogelijk.

 Inleverbox 
In de inleverbox aan de ingang van het 
NAC kan je je materialen achterlaten 
als de bib gesloten is. Elke morgen 
zorgen wij ervoor dat deze wordt 
leeggemaakt.

 Herinneringsbericht 
Enkele dagen vóór de uitleen-
termijn verstrijkt, sturen wij je een 
herinneringsmail. Deze mail is  
louter een geheugensteuntje.  
Het niet ontvangen ervan ontslaat  
je niet van de standaard uitleentermijn 
en van eventueel te-laat-geld.
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 Surfen 
Alle leden van de bib  kunnen gratis internet gebruiken op de voorziene pc’s.  
Vooraf aanmelden en reserveren, aan de balie of telefonisch, is nodig. 

Je kan per dag maximum 1 uur reserveren. Kinderen jonger dan 12 jaar  
kunnen enkel op de internetpc’s als ze vergezeld zijn van een volwassene.

NAC, Pastorijstraat 30,3530 Houthalen-Helchteren
 011 49 21 40 
 bibliotheek@houthalen-helchteren.be

 Online 
Bezoek onze website, facebook en instagrampagina  
en blijf zo op hoogte van de laatste activiteiten en het laatste nieuws.

  houthalen-helchteren.bibliotheek.be
  www.facebook.com/bibliotheekhh
  www.instagram.com/bibliotheekhh

Kosten voor het kopiëren en printen van materialen zijn:

Je kan ook met je eigen laptop, tablet of smartphone
op ons gratis WIFI netwerk.

• A4 zwart-wit
• A4 kleur

0,10 euro
0,30 euro

0,20 euro
0,60 euro

• A3 zwart-wit
• A3 kleur

 Bezoek ons in de bib 
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Vertel- en knutsel 
momenten
 wanneerI 
elke 1ste woensdag  
van 14 tot 15.30 uur

Kom binnen in ons vertelhuisje, 
neem plaats op een keurig zitblokje 
en spits je oren. Onze voorleesoma 
neemt je mee in verrukkelijke 
avonturen, ver weg of gewoon 
dichtbij. 

Want voorlezen is heerlijk  
(ont)spannend! En als je daarna ook 
nog iets tofs mag knutselen, is het  
extra leuk om naar de voorlees- 
en knutselmomenten in de bib te 
komen.

Aandachtige luistervink, bezige 
knutselaar...  beleef verrukkelijke 
avonturen!

Ben je tussen 3 en 7 jaar jong? Kom 
dan op onderstaande woensdagen 
met broer of zus, vriendje of vriendin-
netje genieten van ontspannende 
vertel- en knutselmomenten.

Het voorleesuurtje start om 14 uur in 
de peuterhoek van de bib en duurt 
een half uurtje. Van 14.30 tot 15.30 uur 
gaan we dan allemaal samen won-
derlijke creaties knutselen. 

Opgelet! Kinderen moeten altijd  
begeleid zijn van een (groot)ouder.

Vertelmomenten

4 september
Mijn boekentas staat klaar!

2 oktober
Op avontuur in de natuur!

6 november
Ik mis je!

4 december
Joepie... het is feest!

i.s.m. gemeentelijk schoolopbouwwerk
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Vormingsactiviteiten in de bib

Ook dit najaar organiseert de bib weer vormingsactiviteiten. 
 Via onze webiste & sociale  media kanalen maken we het aanbod 
bekend.  Vergeet ons dus zeker niet te volgen!

 meer info 

  houthalen-helchteren.bibliotheek.be
  www.facebook.com/bibliotheekhh
  www.instagram.com/bibliotheekhh

Spelletjesnamiddag in de bib
 wanneer  
elke 3de woensdag  
van 14 tot 15.30 uur

Om onze spelotheken extra in de kijker te zetten, kunnen 
kinderen van alle leeftijden elke 3de woensdag van de maand 
van 14 tot 15.30 uur onze spelletjes komen uitproberen in de 
bib. 

Opgelet! Kinderen moeten altijd begeleid zijn van een (groot)
ouder. In samenwerking met spelotheek t’Dobbelsteentje.
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Verwenweekend 
12 & 13 oktober

Vaste bezoeker of sporadische passant?
Jong of oud? Boekenveelvraat of film-
freak? Het maakt helemaal niets uit! 
Tijdens  ons verwenweekend leggen we 
elke bibliotheekbezoeker in de watten. Het 
is het uitgelezen moment om te komen 
snuisteren in onze uitgebreide collectie 
boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, strips,...

 Zaterdag 12 oktober - 10-12 uur 

• Een kopje koffie of een glaasje fruit-
sap en een heerlijke ontbijtkoek.

• Kinderanimatie (ballonnenclown,...) & 
leuke gadgets.

• Muzikale omlijsting door de leerlin-
gen van de muziekacademie.

• Verkoopstand met afgevoerde boe-
ken, tijdschriften, cd’s en dvd’s.

• Workshop ‘handletteren’ voor kinde-
ren van 10 tot 18 jaar (inschrijven 
verplicht via website of balie)
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 Ief Postino 
Zaterdag 12 oktober 2019 
van 10 tot 12 uur

Lezing

In “Post!” komt Ief Postino 
vertellen over brieven als 
communicatiemiddel, 
over ontmoetingen met de 
briefschrijvers en –ontvangers, 
maar ook over gemis,  
heimwee en de nood aan 
traagheid. 
 
In de wekelijkse rubriek van ‘Ieder-
een Beroemd’ zag Vlaanderen hoe 
Ief Postino Limburg en Italië met 
elkaar verbond door brieven te be-
zorgen van Belgische Italianen aan 
vrienden en familie in hun geboor-
teland. Tijdens zijn 7.000 km lange 
reis sprokkelde hij tal van verhalen 
vol vriendschap, heimwee, liefde en 
verdriet waarover hij graag komt 
vertellen.

 Kip van Troje 
Zondag 13 oktober  
van 10 tot 12 uur

Een vertelvoorstelling overgoten met een 
kruidig sausje muziek waarbij de kinderen 
meehelpen het verhaal te vertellen. Wij ver-
tellen sprookjes, legendes, sagen of mythen 
en laten het in buiken en hoofden  
kriebelen van plezier. Alles is 
mogelijk en alles kan!

De deelname is gratis.  
Je moet wel op voorhand inschrijven in de bib of  
via www.houthalen-helchteren.be/bibliotheek 
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Lezertjes gezocht
voor onze ‘leesclub’

Ben je tussen 10 & 12 jaar
en ben je gek op lezen? Schrijf 
je dan in voor onze leesclub!
Als lid lees je 8 boeken tijdens het schooljaar. Tussen 
oktober en april komen we geregeld samen in de bib 
om op een leuke manier rond de boeken te werken. We 
stemmen voor een top 3 van beste boeken en maken er 
een groot slotfeest van.

Meer info aan de balie van de bib of op onze website!

www.houthalen-helchteren.be/bibliotheek

Lezertjes gezocht
voor onze ‘leesclub’

Ben je tussen 10 & 12 jaar
en ben je gek op lezen? Schrijf 
je dan in voor onze leesclub!
Als lid lees je 8 boeken tijdens het schooljaar. Tussen oktober en april komen we geregeld samen in de bib om op een leuke manier rond de boeken te werken. We stemmen voor een top 3 van beste boeken en maken er een groot slotfeest van.

Meer info aan de balie van de bib of op onze website!

www.houthalen-helchteren.be/bibliotheek

GoPress is de online databank van 
alle Belgische kranten- en magazine-
uitgevers. Hieronder behoren zowel 
de GoPress KIOSK en het GoPress 
krantenarchief.

 Zoek in het krantenarchief 

Go Press Krantenarchief

GoPress Krantenarchief: raadpleeg het 
archief van alle Vlaamse kranten en een 
selectie aan tijdschriften en internati-
onale kranten. Je vindt er alle artikels 
terug die ouder zijn dan 2 dagen.

Klik bij het zoekvak 'Krantenarchief' aan 
om dit te doorzoeken.

Klik op een artikel om dit meteen te 
lezen. In de bib zal het artikel meteen 
leesbaar zijn, thuis of onderweg zal je 
gevraagd worden om in te loggen met 
je Mijn Bibliotheek-profi el.

 Lees de krant van de dag 

GoPress Kiosk - enkel in de bib

GoPress Kiosk: krijg digitaal toegang tot 
alle Vlaamse kranten, enkele Neder-
landse kranten en een selectie tijdschrif-
ten via de GoPress Kiosk.

Surf in de bibliotheek op eender welk 
toestel (van de bibliotheek of van jezelf) 
naar de website bibliotheek.gopress.be.

Kies welke krant of tijdschrift je wil lezen, 
selecteer een artikel of blader door de 
krant.

Opgelet: om van dit aanbod te kunnen 
genieten moet je gebruik maken van de 
wifi  van de bibliotheek.

De krant digitaal raadplegen
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In de bib of telefonisch 011 49 21 40 of 
bibliotheek@houthalen-helchteren.be  
of houthalen-helchteren.bibliotheek.be

De auteurslezingen 
zijn gratis, maar 
vooraf inschrijven  
is verplicht.

Auteurslezingen 
in de bib
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 Elvis Peeters 
Dinsdag 24 september 2019 
19.30 uur leeszaal bibliotheek

Lezing

Elvis Peeters is performer en muzikant, 
toneelschrijver en scenarist, maar vooral 
romancier en dichter. Hij schreef, samen 
met coauteur en echtgenote Nicole Van 
Bael, onder meer de romans De ontelbaren, 
Wij, Dinsdag, Jacht en Brood. Hun werk 
werd herdrukt en genomineerd voor 
belangrijke literaire prijzen. Het verschijnt 
in het Turks, Duits, Spaans, Deens, 
Hongaars, Sloveens, Kroatisch en Japans. 
De roman Wij werd verfilmd. In februari 
2019 verscheen zijn nieuwste roman ‘De 
Ommelanden’. De pers is heel lovend over 
zijn laatste werk.

De ommelanden
Is het een averechtse parabel, een grimmig 
sprookje of een verhaal met een moraal? 
Er valt niet zomaar de vinger op te leggen.  
Zeker is dat Elvis Peeters in zijn nieuwe roman 
De ommelanden de beklemming vanaf de 
eerste pagina’s crescendo laat gaan. En 
dat deze roman je meteen in de tang neemt. 
Actueel is hij ook, in tijden van ‘gilets jaunes’, 
met zijn redeloze spanning tussen stad en 
vergeten hinterland in een onbestendig 
Europa, waarin klimaatverandering de 
lakens begint uit te delen.

Peeters snoert zorgvuldig een strop rond 
de hals van de lezer, om ze af en toe 
weer te lossen. De ommelanden bezit de 
fascinerende vertelkracht van Peeters’ beste 
boeken. De uiterst geslepen taal, franjeloos 
maar vol klankschoonheid, versterkt dat 
effect.



In januari 2019 verscheen haar nieuwe 
roman ‘Nachtouders’. 

‘Dit is mijn verhaal, maar het is, denk ik, ook 
het verhaal van iedere ouder die wel eens 
gewankeld heeft.’           – Saskia de Coster

Saskia en Juli gaan met hun zoontje van 
één jaar naar een Canadees hippie-eiland. 
Daar groeide Karl op, de biologische vader 
van het jongetje. Ze komen terecht in een 
wifiloze wereld waar de natuur de wetten 
dicteert en waar de eilandbewoners een 
pijnlijk geheim over Karl delen.

Voor Saskia komt alles onder spanning 
te staan: haar relatie met Juli, haar 
vriendschap met Karl, haar schrijverschap. 
Is ze wel een echte moeder, als niet-
biologische ouder? En kun je dat leren, een 
ouder worden? Hoe moet ze zich verhouden 
tot haar zoon, haar bloedeigen niet 
bloedeigen zoon?

Saskia de Coster (1976), al jaren de meest 
eigenzinnige en prikkelende stem van 
de lage landen, is de auteur van zeven 
romans, waaronder ‘Eeuwige Roem’ (2006), 
‘Wij en ik’ (2013) en ‘Wat alleen wij horen’ 
(2015). Haar werk verscheen op long en 
short lists van de AKO literatuurprijs, de 
Gouden Uil en de Librisprijs. Ze won maar 
liefst drie maal de Cutting Edge Award en 
éénmaal de Opzij Literatuurprijs. 

Daarnaast werkt De Coster actief samen 
met beeldende kunstenaars (Rinus 
Vandevelde, Nicolas Provost, Arne Quinze). 
Ze is ook zaakvoerder van Andermansland, 
een onderneming die woorden in actie in 
de publieke ruimte brengt. Samen met Inne 
Eysermans van de postrockgroep Amatorski 
maakt ze klankverhalen, waarmee ze vaak 
optreden in binnen-en buitenland. De 
Coster schrijft pittige columns en wordt 
geroemd voor haar optredens, debatten en 
lezingen. Haar werk is in tien talen vertaald.

Lezing

 Saskia de Coster 
dinsdag 22 oktober 2019 
19.30 uur leeszaal bibliotheek
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‘De kracht van positief denken’
Ben jij een piekeraar? Raak je jezelf 
vaak kwijt in een spiraal aan negatieve 
gedachten die je maar niet kan doorbreken?
In deze presentatie leer je meer over het 
bewust worden van je denkpatronen, de 
soorten aan gedachten en hoe je jezelf een 
positief tegenwicht kan bieden. Zo zal je 
meer geluk gaan creëren en beter slapen. 
Dat willen we toch allemaal?

Eva helpt je zien waar het misgaat, hoe je 
de piekerschaal kan doorbreken en welke 
acties je kan ondernemen om de beste 
vriend van je gedachten te worden. 

Op haar 19de begon Eva Daeleman voor 
MNM te werken, twee jaar later schoot 
haar televisiecarrière uit de startblokken. 
Ze had een volle bankrekening en een tof 
lief – alles om gelukkig te zijn dus. Maar 
zo eenvoudig bleek het niet te gaan. Ze 
belandde in een burn-out, haar leven 
zag er zwarter dan zwart uit. Het werd 
een omslagpunt om de zaken – haar 
leven – anders aan te pakken. Dat ging 
niet vanzelf, maar vele blauwe plekken, 
huilbuien en littekens later is er een 
andere Eva. Ze is nu actief als yoga-
lerares, bewustzijnscoach, reiki-master, 
ondernemer. In haar lezingen deelt ze haar 
inzichten over en visie op veerkracht, op 
bewuster leven, op kwetsbaarheid en … 
op hoe je elke dag wat levenswijzer kan 
worden.

Lezing

 Eva Daeleman  
 De kracht van 
 positief denken 
dinsdag 12 november 2019 
19.30 uur leeszaal bibliotheek

Lezing



‘Mei ‘68’ - ‘Woodstock’. 
1968 was een kernjaar in wat men de 
culturele (r)evolutie is gaan noemen.
De sixties spreken ook nu nog altijd tot 
de verbeelding.  De magie van die unieke 
periode openbaart zich in het boek ‘De 
Sixties’ van Rudolf Hecke, een biografie van 
die opwindende periode en het verhaal van 
een generatie die de oude wereld failliet 
verklaarde, de verbeelding aan de macht 
hielp en aan het experimenteren sloeg. 
Rudolfs lezing over Serge Gainsbourg mag 
na ruim 200 voorstellingen een klassieker 
in het circuit en daarbuiten genoemd 
worden. Gedreven sleurt hij de toehoorder 
in de wereld van zijn onderwerp. Rudolfs 
passie steekt aan. Het is niet anders met 
zijn nieuwe lezing over ‘De Sixties’, waarmee 
het publiek zal kunnen genieten van een 
indrukwekkende psychedelische trip down 
memory lane met veel sex, drugs, revoluties 
en vooral .... rock’n’roll.

Rudolf Hecke (1961), bekend als muzikant bij 
Pop in Wonderland, Melanie, The Incredible 
Time Machine en als schrijver van twee 
Gainsbourg-biografiën en recent ‘The 
Sixties’ brengt in deze lezing de sixties 
weer tot leven.
 
‘The times, they are a-changin.’  Een halve 
eeuw geleden hing de oerkreet overal, je 
hoorde het op pleinen, aan universiteiten, 
in fabrieken en keukens. 

Lezing

 Rudolf Hecke: Seks! 
 Drugs! Rock-‘n-roll!  
 Revolutie! Back to  
 the sixties 

dinsdag 26 november 2019 
19.30 uur leeszaal bibliotheek
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Fundels
Fundels ... Meer leesplezier op een andere manier!
Bestaande prentenboeken komen tot leven op een interactieve manier voor 
kinderen tussen drie en zeven jaar. Het digitale prentenboek omvat een animatie 
aangevuld met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten.

Zelf aan de slag? 
Download dan gratis de ‘Fundel-app’! Fundel prentenboeken zijn bestaande 
prentenboeken die tot leven komen op een interactieve manier. Fundels zijn 
beschikbaar voor iOS en Android en PC. Via Mijn Bibliotheek kan je jaarlijks,  
per lidmaatschap, zeven Fundels gratis downloaden.

 Meer info? 

Op www.fundels.com vind je heel  
wat informatie en boekentips. 



September 2019 Locatie
1 Zo
2 Ma
3 Di
4 Wo Vertel- en knutselmomenten Bib p. 24
5 Do
6 Vr
7 Za
8 Zo
9 Ma  
10 Di
11 Wo Kinderyoga Hvhk p. 14
12 Do
13 Vr
14 Za
15 Zo
16 Ma
17 Di
18 Wo Spelletjesnamiddag Bib p. 25
19 Do
20 Vr
21 Za
22 Zo Ballet Dommage • dans & theater Casino p. 4
23 Ma
24 Di Auteurslezing ‘Elvis Peeters’ Bib p. 31
25 Wo Kinderyoga Hvhk p. 14
26 Do
27 Vr
28 Za Knuffelturnen Hvhk p. 16
29 Zo
30 Ma

Activiteiten overzicht

Oktober 2019 Locatie
1 Di
2 Wo Vertel- en knutselmomenten Bib p. 24

Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8
Pamperklanken Hvhk p. 18
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Oktober 2019 Locatie
3 Do
4 Vr K.H. Broederkring & cc Casino • musical Duivelsbloed Casino p. 4
5 Za K.H. Broederkring & cc Casino • musical Duivelsbloed Casino p. 4
6 Zo K.H. Broederkring & cc Casino • musical Duivelsbloed Casino p. 4
7 Ma
8 Di
9 Wo Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8

Kinderyoga Hvhk p. 14
Pamperklanken Hvhk/CM p. 18

10 Do Niet schieten • film van Stijn Coninx Casino p. 5
11 Vr K.H. Broederkring & cc Casino • musical Duivelsbloed Casino p. 4
12 Za K.H. Broederkring & cc Casino • musical Duivelsbloed Casino p. 4

Knuffelturnen Hvhk p. 16
Verwenweekend bib & Lezing ‘Ief Postino Bib p. 27

13 Zo Verwenweekend bib & Kip van Troje Bib p. 27
14 Ma Babymassage Hvhk p. 15
15 Di
16 Wo Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8

Pamperklanken Hvhk/CM p. 18
Opvoeden is niet altijd simpel Hvhk/CM p. 19
Spelletjesnamiddag Bib p. 25

17 Do
18 Vr
19 Za Peuters in actie Hvhk p. 17
20 Zo Foursome • aperitiefconcert Casino p. 5
21 Ma
22 Di Auteurslezing ‘Saskia de Coster’ Bib p. 32
23 Wo Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8

Kinderyoga Hvhk p. 14
Pamperklanken Hvhk/CM p. 18

24 Do
25 Vr
26 Za Knuffelturnen Hvhk p. 16

27 Zo

28 Ma
29 Di
30 Wo Pamperklanken Hvhk/CM p. 18
31 Do

Actviteitenoverzicht najaar 2019
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November 2019 Locatie
1 Vr
2 Za
3 Zo
4 Ma
5 Di
6 Wo Vertel- en knutselmomenten Bib p. 24

Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8
Kinderyoga Hvhk p. 14

7 Do
8 Vr
9 Za Knuffelturnen Hvhk p. 16
10 Zo Thom Monckton Circo Aereo • family & comedy Casino p. 6
11 Ma
12 Di Lezing ‘Eva Daeleman’ Bib p. 33
13 Wo Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8
14 Do
15 Vr
16 Za Peuters in actie Hvhk p. 17
17 Zo Keys and skins duo • familie & film Casino p. 7
18 Ma
19 Di
20 Wo Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8

Kinderyoga Hvhk p. 14
Spelletjesnamiddag Bib p. 25

21 Do
22 Vr
23 Za Knuffelturnen Hvhk p. 16
24 Zo
25 Ma
26 Di Auteurslezing ‘Rudolf Hecke’ Bib p. 34
27 Wo Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8
28 Do
29 Vr
30 Za

Activiteiten overzicht
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December 2019 Locatie
1 Zo
2 Ma

3 Di
4 Wo Vertel- en knutselmomenten Bib p. 24

Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8
Kinderyoga Hvhk p. 14

5 Do
6 Vr
7 Za Adriaan Van Den Hoof • comedy Casino p. 7
8 Zo
9 Ma
10 Di
11 Wo Theateratelier voor kinderen met autisme • cursus Casino p. 8
12 Do
13 Vr
14 Za
15 Zo
16 Ma
17 Di
18 Wo Kinderyoga Hvhk p. 14

Spelletjesnamiddag Bib p. 25
19 Do
20 Vr
21 Za
22 Zo
23 Ma
24 Di
25 Wo
26 Do
27 Vr
28 Za
29 Zo
30 Ma
31 Di
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