Middelberg - advent
1 - 23 december 2018
Beste bewoner van de Middelberg,
In december zijn we aan onze vierde editie toe van onze adventshappening. Ook dit jaar
zijn er weer verschillende buren die hun deur openzetten en jullie graag ontmoeten bij
een glaasje, om wat te praten en misschien enkele nieuwe buren te leren kennen.
Elke avond ben je bij een andere buur welkom, maar geef hen – als het kan – ook even
een seintje van je komst via e-mail. Zo krijgen ze ook een idee van hoeveel
hapjes/drankjes ze ongeveer dienen te voorzien … Spontaan even langsgaan mag
natuurlijk ook, want hoe meer zielen, hoe meer vreugde! Daar doen we het voor!
Dus aarzel niet en beleef een gezellige maand op de Middelberg!
Tip: kleed je warm aan, want vaak is het buiten te doen.
1 dec: Julien en Joyce : teugels.julien@gmail.com
2 dec: Peggy Du Tré : peggy.dutre@gmail.com
3 dec : Josée Jost : jost.marie-josee@telenet.be
4 dec : Marc, Ilse & co : iverhoelst@gmail.com
5 dec : Freya en Callan (raam)
6 dec: Jean Marie De Backer (raam)
7 dec: Peter, Ton, Christof en Toni : callebautpeter@hotmail.com
8 dec: Liesbeth en Wouter: liesbethdedonder@gmail.com
9 dec: Susan en Jeroen : susanvermeij@telenet.be
10 dec: Gwen Wanent (raam)
11 dec: Elisabeth en Valerio : elisabethsimoen@hotmail.com
12 dec: Bert Candries: bert.candries@skynet.be
13 dec: Nathalie en Johannes (raam)
14 dec : Focolare (raam)
15 dec : Thomas en Sanne : sanne.torfs@gmail.com
16 dec : St.-Pauluscentrum : info@st-pauluscentrum.be SPECIAAL VOOR KINDEREN ! VANAF 16.30 u.
17 dec: Gerta, Anz, Nicole, Joëlle en Marie Jeanne : a.plancke@focolare.org
18 dec : Luk en Kristien (raam)
19 dec : André en Geng : Andre.davids@kuleuven.be
20 dec : Koen en Els Cuypers : koen.cuypers@telenet.be
21 dec: Caroline en Kevin : carolineuytterhoeven@hotmail.com
22 dec: Stefan en Mieke Bryon: stefan.bryon@skynet.be
23 dec: Johan, Ann, Clara en Helena : ann.stevelinck@telenet.be

25 dec : Zalig kerstfeest!

