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Vrijdag 24-09-2010, 20.30 uur.  Nabespreking corso 2010 
Ook dit jaar willen we een evaluatiebijeenkomst houden over 
het corso van 2010. Graag horen we van U hoe het bouwjaar 
is ervaren en suggesties voor verbetering zijn bijzonder 
welkom. Daarnaast is het altijd een leuk moment om weer es 
gezellig na te praten over het afgelopen corso. Wij hopen dat 
er vele buurtgenoten aanwezig zullen zijn. Datum: Vrijdag 
aanstaande 24-09-2010. Tijd 20.30 uur. Ook nu weer in de 
kantine bij fam Jochems. Kleine Heistraat 2c. 
 

Buurtfeest  
 

9 oktober bij café de Valk (kleine zaal) 
aanvang 20:00 uur met muziek van  

“want 2 move” 
 
In het najaar is het weer tijd om te gaan feesten. En omdat we 
nu alweer 5 jaar bouwen met buurtschap de Lent met enkele 
extra’s. Bijvoorbeeld een kledingvoorschrift. Graag iets van 
corsokleding. Bijvoorbeeld een figurant uit de laatste 5 jaar. Of 
misschien heb je een leuk bouwershirtje. Ook dat voldoet. Op 
deze avond zijn alle buurtgenoten die de basisschool hebben 
verlaten uitgenodigd. Wij hopen dan ook op een hoge opkomst 
om er samen een gezellige avond van te maken.  
 
Voor deze avond vragen wij een eigen bijdrage van €22,50. Voor 
jongeren tot 16 jaar is de eigen bijdrage €15,00. Dit is inclusief 
hapjes en drank tot 01:30 uur. In verband met de voorbereiding 
is het noodzakelijk dat u zich voor 1 oktober opgeeft . Bij de 
inwoners van de buurtschap zal één van de bestuursleden 
hiervoor bij u langs komen, de overige buurtgenoten gelieve per 
e-mail of telefoon op te geven. secretariaat@buurtschapdelent.nl 
Adri 5973278, Honoré 5975095, Hans 5976075, John P 5976626, 
John/Tim 5976039, Anniek 5972035, Niek 5975515 of Wil 5976008. 
 
Betaling van de eigen bijdrage bij binnenkomst op 9 oktober. 

Seniorenmiddag  
 

11 november bij café van T 
aanvang 17:00 uur  

 
Deze middag organiseren we speciaal voor onze senioren 
buurtgenoten. U kunt hier gezellig buurten en wij zorgen ervoor 
dat u geen honger en dorst zult lijden. Wij hopen vele senioren 
buurtgenoten op deze middag te mogen begroeten om samen er 
een echt gezellige middag/avond van te maken. Mocht vervoer 
voor u een probleem zijn geef dit even aan dan wordt dit voor u 
geregeld. 
 
Voor deze middag vragen wij een eigen bijdrage van € 15,- 
In verband met de voorbereiding is het noodzakelijk dat u zich 
voor 4 november opgeeft . Bij de inwoners van de buurtschap 
zal één van de bestuursleden hiervoor bij u langs komen, de 
overige buurtgenoten gelieve per e-mail of telefoon op te geven. 
secretariaat@buurtschapdelent.nl Adri 5973278, Honoré 5975095, 
Hans 5976075, John P 5976626, John/Tim 5976039, Anniek 5972035, 
Niek 5975515 of Wil 5976008 
 
Betaling van eigen bijdrage bij binnenkomst op 11 november. 
 
Om te onthouden  
 

� Bloemenpluk en opruimen velden  
kijk ook in het gastenboek op www.buurtschapdelent.nl 

 
� Foto’s & film   

Hebt u dit jaar ook foto’s en/of film gemaakt van het 
corso of andere buurtactiviteiten. Misschien is het te 
gebruiken voor onze Lent DVD 2010. Neem dan even 
contact op met Wil Nouws.  
076 597 6008 of wil.nouws@siemens.com 


