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Eerste zondag van Advent l 29 november 2020

Kerstfeest in zicht
Beste lezers! U denkt misschien: Het
duurt nog héél lang voor het kerst wordt.
Dat klopt, maar toch niet helemaal! Want
als je goed kijkt, kun je nu al iets zien
van het kerstfeest. Onze verslaggever
ging op pad, u ziet hem hier op de foto.
Hij heeft al heel wat van het kerstfeest
gezien!

Zo zag hij bijvoorbeeld bij de familie

Waainacht in Hoopstad een kerstboom
staan. Tomas Waainacht, één van de
leden van het gezin, vertelde dat het
door de kerstboom veel gezelliger werd
in huis. Anna Waainacht stond op een
krukje om de ballen mooi hoog te hangen. En de kleine Isabella zei tegen onze
verslaggever. ‘Ta-da.’ We wensen de familie Waainacht alvast een goed kerstfeest!

Zomer in aantocht

De zomer is in aantocht! Maar het duurt nog wel een tijdje.
Houd de berichten in de gaten.

Het begint deze week een klein
beetje lichter te worden.

Neerslagkans: 1%
Luchtvochtigheid: 30%
Wind: 13 km/h
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Man op de uitkijk

In de Uitzichtstraat is een man gesignaleerd die al dagenlang in zijn deuropening staat. Het lijkt alsof hij ergens op
wacht. Wij houden u op de hoogte.

Brillenwinkel
bijna uitverkocht

Er was in de afgelopen week veel vraag
naar brillen. ‘Het lijkt alsof iedereen extra goed wil kijken,’ vertelt de brillenwinkelier in de Hoofdstraat. ‘Misschien
komt dat doordat het zo vroeg donker is.’
Door de grote toeloop zijn er nu bijna
geen brillen meer te koop. Mensen die
toch nog iets nodig hebben om beter te
kijken, kunnen daarom het best zelf een
bril maken.

Bezorginformatie
De adventsbode biedt al
tweeduizend jaar actueel nieuws.
Meer weten? Tel 24-25122020
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