Gezinsbond Hoogstraten organiseert:
Tweedehandsbeurs voor kinderkleding,
babyuitzet en speelgoed
Zondag 14 oktober in de 2 zalen van de Pax 10.00 - 12.00 u. met
cafetaria.
Info en inschrijving www. gezinsbondhoogstraten.be

Verwenmoment
Zondag 9 december in de Pax 10.00 - 12.00 u.
‘Ik ben mijn vriend kwijt maar mijn vriend is mij niet kwijt.’
Dat schrijft hij in zijn brieven, mijn vriend. Hij is op reis want hij wilde de wereld zien. De hele
wereld. En ik zit hier alleen, thuis.
Het zijn mooie verhalen in de brieven van mijn vriend. Fantastisch wat hij ziet en hoort en
allemaal al gedaan heeft. En hij stopt er ook foto ’s bij. Het is net of ik mee op reis ben met mijn
vriend.
Maar ik mis hem wel, mijn vriend. Zou hij mij missen?
Iedereen is van harte welkom in deze
meespeelvoorstellingworkshop!
Een voormiddag samen mee de wereld verkennen. Met
veel papier en brieven om te lezen en om te schrijven.
Er is ook muziek en er zijn verhalen om naar te luisteren. En als je niet
kan stil zitten, hoef je niet stil te zitten. En je mag meedoen. Wat zeg
ik, je gaat gewoon meedoen. En als je naar toilet wil, dan mag je
zonder te vragen naar toilet!

Wandelen voor het klimaat
Zondag 4 november 14.00.- 16.30 u. in natuurgebied Den Rooy.
Tijdens deze vertelwandeling maak je kennis met de bijzondere biodiversiteit
in dit prachtige natuurgebied en vertellen we je meer over het klimaat en de
klimaatverandering.
Naast de boeiende verhalen inspireren we mekaar over wat we zelf kunnen
doen om de klimaatopwarming een halt toe te roepen.
Meer info en inschrijving www. gezinsbondhoogstraten.be

Laat je verrassen door Gert Boeckx!
GRATIS voor alle kinderen en volwassen leden.
Volwassen niet-leden betalen € 5,00.
Na afloop is er voor ieder kind, mama en papa een gratis drankje en pannenkoek.
Meer info en inschrijving (verplicht!) op: www. gezinsbondhoogstraten.be

Je lidkaart meer waard!
Binnenkort word je uitgenodigd om je lidmaatschap te vernieuwen.
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

