
   

Gezinsbond Hoogstraten organiseert: 

Tweedehandsbeurs voor kinderkleding, babyuitzet en 
speelgoed 
Zondag 29 september van 10.00 tot 12.00 u. 
in de 2 zalen van de Pax. Er is een cafetaria voorzien. 
Info en inschrijving www. gezinsbondhoogstraten.be 

 
 

Filmvoorstelling: “Zie mij doen” 
Donderdag 10 oktober om 20.00 u. 
in Auditorium IKO Hoogstraten, Buizelstraat 11 - Hoogstraten. 

Monnikenheide biedt hulp en onderdak aan mensen met 
een verstandelijke beperking. Een jaar lang volgde 
documentairemaakster Klara Van Es zes van de bewoners. 
Mensen met een verstandelijke beperking worden vandaag 
de dag helaas nog altijd meewarig op straat nagestaard. 
Daar zijn ze, zo vertelt bewoonster Jessica in deze film, 
zichzelf maar al te vaak pijnlijk van bewust. Daarom willen 
de documentaire en haar hoofdpersonages tegengewicht 
bieden door expliciet de blikken tegemoet te treden: “Zie mij 
doen.” ‘Zie mij doen’ kan je niet negeren, dus laten we met 
zoveel mogelijk kijken naar dit ingetogen, diep humaan 
portret in prachtig zwart-wit.  

In samenwerking met KVLV. 
Gratis inkom maar inschrijven via www.gezinsbondhoogstraten.be of bij een bestuurslid van 
KVLV.  

   

Kindervoorstellingen in GC Hoogstraten – 
Rabboeniezaal Spijker 
Zaterdag 26 oktober 2019 om 14.00 u.: Disney zonder 
toegevoegde suiker (5+) – Cools en Zoon 

De muzikale duizendpoten, Frank en Leonard, brengen het hele 
Disney-repertoire mee en dompelen het onder in hun eigen stijl. 
Aladdin, Assepoester, Belle en het Beest,… Ze zullen allemaal 
present tekenen in deze geanimeerde kindervoorstelling!  

Zaterdag 28 maart 2020 om 14.00 u.: Dierenplezier aan Zee 
(2+) – Mevrouw De Poes 

In het voorjaar verwelkomen we Mevrouw De Poes. De trouwe 
kompaan van Kapitein Winokio brengt twee matrozen mee terwijl 
de kapitein even uitrust en trakteert de kinderen op haar eigen 
aanstekelijke liedjes. Kom je mee de dierenvriendjes van 
Mevrouw De Poes ontdekken? 

Prijzen voor de kindervoorstellingen: 10/9/8/6 euro (basis/abo 
klein/abo groot/vliegprijs) – Groepstarief: 9/5 euro 
(volwassenen/kinderen) 

 

Je lidkaart meer waard! 
Gebruik je lidkaart om korting te krijgen op je aankopen bij: 

 Hoela Hoep - Vrijheid 209 
 Optiek Tom De Bruyne - Vrijheid 184 
 Optiek Van Den Bosch - Vrijheid 119 
 Standaard Boekhandel - Vrijheid 147 
 Brasserie Manifest - Vrijheid 118 
 Hesco - Meerseweg 38 – Meer 
 Goodlife Cablepark - De Mosten - Hoogeinde 74 – Meer 


