November 2018
Beste mensen van ‘t gebuurt,
Graag willen we namens het Houtum comité alle helpers, sponsors, sympathisanten
en buurtbewoners rondom de feesttent hartelijk bedanken!!!
Dankzij jullie was Houtum kermis weer een groot succes!!!
We hopen dat we volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.
De foto’s van Houtum kermis zijn te bezichtigen op www.houtum.be.
Het jaar 2018 is bijna weer voorbij en toch zijn er nog enkele buurtactiviteiten op komst.
Eerst verwelkomen we alle gepensioneerden van de buurt op donderdag 29 november
in De Putten, vanaf 13.00 u. Het comité organiseert een gezellige namiddag met een
hapje en een drankje. Ook dit jaar brengt André Woestenborghs zijn accordeon weer
mee om enkele vrolijke deuntjes te spelen.
Daarna komen de allerkleinste aan de beurt. Dit jaar hebben we een afspraak gemaakt
met de Sint en Zwarte Piet op zondag 2 december.
Alle kinderen tot en met 12 jaar worden met hun ouders (als die braaf geweest zijn)
verwacht in De Putten vanaf 10.00 u.
De Sint zal rond 11.00 uur arriveren en rond 12.30 uur wuiven we hem uit!
Een praktische mededeling: de mensen van het comité gaan persoonlijk poolshoogte
nemen bij elke gepensioneerde. Maar misschien bent u ook op pensioen en is dit door
het comité niet geweten. Dus, als er niemand bij u is langs geweest voor 18 november en
u wilt er toch graag bij zijn in De Putten geef dan een seintje aan:
Jan Dierckx:
Jef Van Eyck:

014 / 85 45 36 of 0475 / 84 31 61
014 / 85 24 45 of 0496 / 02 05 31

Als je je hebt ingeschreven voor het gepensioneerdenfeest en je deze dag niet kan
komen gelieve dit ook aan één van bovenstaande personen te laten weten.
We kunnen ons motto niet genoeg herhalen: hoe meer zielen, hoe meer vreugd !

Met vriendelijke groeten.
Het Houtum comité.

