
 

Om te onthouden 
 

� Buurtfeest  
Op 29 oktober 
Je kunt je nu al opgeven 
 

� Seniorenmiddag  
Op 10 november 
Geef je nu al op 
 

� Bingo  
Op 27 november 
 
 

� Toilet wagen voor iedereen te huren. Voor meer 
informatie en reserveringen even bellen met John 
Peeters via 076 597 6626 
 

� Oud ijzerbak  De container staat bij op het plein 
bij constructiebedrijf Jacobs. Op zaterdag 
ochtend toegankelijk van 08:00 tot 12:00 uur. 
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Buurtfeest 
 

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

 
Na een geweldig bouwjaar is het weer tijd om nog eens lekker 
na te praten. Op deze avond zijn alle buurtgenoten vanaf de 
basisschool uitgenodigd. Wij hopen dan ook op een flinke 
opkomst om er samen een gezellige avond van te maken. Voor 
deze avond is de eigen bijdrage €22,50. Voor jongeren tot 16 
jaar €15,00. Dit is inclusief hapjes en drank tot 01:30 uur. In 
verband met de voorbereiding moet u opgeven voor 22 
oktober. Bij de inwoners van de buurtschap komt een 
bestuurslid langs. De andere buurtgenoten kunnen per e-mail 
secretariaat@buurtschapdelent.nl of telefoon 076 597 6008 
opgeven.  
Betaling van de eigen bijdrage bij binnenkomst op 29 oktober 
 

Seniorenmiddag 
 
10 november 2011 bij café de Valk (kleine zaal) 

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 veel senioren 
op deze middag te mogen begroeten om er samen 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 is de eigen bijdrage € 15,-. In verband met de 
voorbereiding moet u opgeven voor 5 november . Bij de 
inwoners van de buurtschap komt een bestuurslid langs. De 
andere buurtgenoten kunnen opgeven per e-mail 
secretariaat@buurtschapdelent.nl of telefoon 076 597 6008  
Betaling van eigen bijdrage bij binnenkomst op 11 november. 

Ontwerp 2012 
Bram Blijlevens heeft aangegeven in 2012 niet te gaan 
ontwerpen. Koen en Ruud willen samen met Dave Roelands in 
2012 weer graag voor de Lent ontwerpen. Wij denken dat dit 
voor ons een uitstekend team is dat goed bij ons past en 
willen in principe met hun verder maar willen daarnaast ook 
buurtgenoten met ontwerp ambities een kans geven. Daarom 
dit jaar een besloten inschrijving voor alleen buurtgenoten 
die het op willen nemen tegen het genoemde trio. 
Inschrijvingen moeten voor 1 december 2011 bij de secretaris 
ingediend zijn. Hier kunnen ook voorwaarde waar het 
ontwerp aan moet voldoen worden opgevraagd. Begin 
december zullen alle ontwerpen inclusief dat van Koen, Ruud 
en Dave getoetst worden op haalbaarheid door bestuur en 
bouwcommissie. Als er meer dan 1 ontwerp door komt volgt 
er een keuzeavond door de buurtgenoten, is er geen haalbaar 
ontwerp volgt er alsnog een open inschrijving en als er maar 
1 haalbaar ontwerp is, is dat het ontwerp wat we in 2012 
gaan bouwen. Aanmelden secretariaat@buurtschapdelent.nl 
of in de brievenbus op Kleine Heistraat 6. Info 076 597 6008 
 

Ontwerpwedstrijd ‘ROTONDES’ 
Zundertse supertrio ‘Treeport – VanGogh – Bloemencorso’ 
roept iedereen op die denkt een geslaagd ontwerp te kunnen 
maken zich aan te melden voor deze prijsvraag. Alle 
aanmelders worden uitgenodigd en vervolgens in een aparte 
informatiebijeenkomst geïnformeerd over de uitgangspunten 
en voorwaarden. Bedoeling is om de 4 rotondes in zundert in 
het voorjaar van 2012 opnieuw in te richten. Aanmelden voor 
de informatiebijeenkomst kan tot maandag 24 oktober via 
info@treeporteurope.com De informatiebijeenkomst is op 
maandagavond 31 oktober. Meer informatie via 076 599 5000 
 

Bingo 27 november in Café de Valk   
Op zondag 27 november organiseert de Lent weer onze 
jaarlijkse bingo. Zoals gewoonlijk weer met leuke prijzen. Zet 
hem alvast in je kalender. Meer info in de flyer van november. 


