
 

Om te onthouden 
� Bloemenpluk Kijk op de website 
 
� Toilet wagen voor iedereen te huren. Meer info en 

reserveringen bij John Peeters via 076 597 6626 
 
� Oud ijzerbak  Staat nog eventjes op de bouwplaats 
 
� Kledinglijn te bestellen bij Honoré of kijk op de 

website www.buurtschapdelent.nl 
� Buurtfeest 29 oktober 

 
� Seniorenmiddag  10 november 

 
� Bingo 27 november 

 
� Foto’s & film heb je foto of filmmateriaal voor onze 

Lent DVD 2011. Geef dit dan door aan Wil Nouws. 
076 597 6008 

 
Kijk voor de laatste informatie op onze website 
www.buurtschapdelent.nl 
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Op vrijdag 23-09-2011 om 20.30 uur 
Evalueren bloemencorso 2011 
Ook dit jaar willen we een evaluatiebijeenkomst houden over 
het bloemencorso van 2011. Graag horen we van U hoe het 
afgelopen bouwjaar door u is ervaren en iedere suggestie 
voor verbeteringen is bijzonder welkom. Daarnaast is het 
altijd een leuk moment om weer gezellig na te praten over 
het afgelopen corso. Wij hopen dat er vele buurtgenoten 
aanwezig zullen zijn. Datum: vrijdag 23 september 2011. Tijd 
20.30 uur. Ook nu weer in de kantine bij Hans Jochems. 
Kleine Heistraat 2c. 
 
Van de jeugdcommissie  
 
BBQ: Op vrijdag 30 september organiseren we een barbecue 
voor de jeugd. Kosten zijn € 7,50. Opgeven kan tot woensdag 
28 september via jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl 
 

Buurtfeest 
 

29 oktober 2011 bij café van T 
aanvang 20:00 uur  

 
 

Seniorenmiddag 
 

10 november 2011 bij café de Valk (kleine zaal) 
aanvang 17:00 uur 

 
 

Meer info in de flyer van oktober.  
Maar zet deze datums alvast in uw agenda. 
 

Reageerbuizen Lab13_fase22.exp.humanisatie.dahlia  
Ken u de kokers nog waarin de kleine “Ludwig Helfert” werd 
opgekweekt. We hebben er nog 2 in de aanbieding. Deze 
hebben niet meegedaan aan het corso maar waren al wel 
gemaakt. U kunt deze overnemen. De inschrijving hiervoor is 
€ 25, - en de nieuwe eigenaar wordt dan door middel van 
loting bepaald. Inschrijven kan door een mail aan 
secretariaat@buurtschapdelent.nl  
 
Kalender 2011 bestellen Om ook iets te verdienen heeft 
BS Rijsbergen een mooie corsokalender te koop. Kijk even op 
hun op de website of op deze link http://t.co/dhJupCR  Bij 
de bestelling invullen dat hij geleverd mag worden bij 
buurtschap de Lent en klaar. 
 
DVD-BOX met kaartjes  Guus Meeuwis op 5 november 
Er kan vanaf nu een DVD box besteld worden. De set, 
bestaande uit 2 Dvd’s en 1 CD, bevat een speciale jubileum 
film, de registratie van dit jaar en de docusoap welke bij 
omroep MAX is geweest. Tevens is de cd met het lied 
'Zundert' aan deze set toegevoegd. De Box kost € 30,- en 
bestellen van de box kan tot 29 september 
secretariaat@buurtschapdelent.nl gelieve bij de bestelling 
ook je telefoonnummer toe te voegen. Vanaf 29 oktober kan 
dan iedereen zijn bestelde set af komen halen (en betalen) in 
CCZ. In de box zit ook een persoonlijke uitnodiging voor het 
afsluitfeest op 5 november van dit jubileumjaar. Behalve 
een anderhalf uur durend miniconcert van Guus Meeuwis met 
zijn complete orkest, we gaan deze avond ook genieten van 
de Zundertse allround band Drievoud. 
 
Foto’s & film 
Maakt u dit jaar ook foto’s en/of film van het bouwen, 
plukken of andere buurtactiviteiten. Misschien is het te 
gebruiken voor onze Lent DVD 2011. Neem dan even contact 
op met Wil Nouws. 076 597 6008. 


