
Om te onthouden 
 
 
 

� Evaluatie vrijdag 21 september aanstaande. 20:30 uur 
bij Hans & Josie in de kantine. 

 
 

� Bloemenveld woensdagochtend plukken om 08:30 uur  
Iedere woensdagavond 18:30 veldwerk. Meer info rond 
de bloemen. Gastenboek op www.buurtschapdelent.nl 

 
 
� Buurtfeest zaterdag 6 oktober 

 
 

� Seniorenavond donderdag 8 november 
 
 

� Toilet wagen Voor iedereen te huren. Informatie en 
reserveringen via John Peeters 076 597 6626 

 
 

� Oud ijzerbak De container staat bij op het plein bij 
constructiebedrijf Jacobs. Iedere zaterdag ochtend 
kun je daar terecht van 08:00 tot 12:00 uur.  

 
 
� https://www.facebook.com  

en dan zoeken op Buurtschap De Lent  
 

               
� https://twitter.com/BSdeLent 
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Op vrijdag 21-09-2011 om 20.30 uur 
evaluatie bloemencorso 2012 
Ook dit jaar willen we een evaluatiebijeenkomst houden 
over het corsojaar 2012. 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 21 september 2012. Tijd 20.30 uur. 
Inloop vanaf 20:00 uur. Ook nu weer in de kantine bij 
Hans en Josie Jochems - Kleine Heistraat 2c - Wernhout. 
 
 

Bloemenpluk  
Woensdagochtend is het weer bloemen plukken. Het zijn 
+/- 70 kisten dus de moeite waard. Begin tijd is weer 
8.30 ook donderdag zal er geplukt worden. Zie ook het 
gastenboek op www.buurtschapdelent.nl Uiteraard is 
iedereen welkom als er geplukt moet worden.  
 
 

De jeugd gaat zwemmen op zaterdag 22 sept. 
Op zaterdag aanstaande kun je met de jeugd van de 
Lent weer gaan zwemmen. Dat doen we op zaterdag 22 
september. Van 13:00 tot 17:00 uur. Heel leuk om zo 
het bouwjaar af te sluiten. Je kunt jezelf nog snel 
aanmelden via de e-mail op jc@buurtschapdelent.nl  Als 
je al hebt opgegeven op de lijst in de tent dan 
verwachten we je zaterdag bij het zwembad in zundert. 
Als je ons een e-mail stuurt met je e-mailadres dan 
sturen we je vrijdag nog een fietsschema toe. 
 

 

 

Buurtfeest 
 

6 oktober 2012 bij café de Valk 
aanvang 20:00 uur tot 01:30 uur 

 
Na het afgelopen bouwjaar en corso is het weer tijd om 
nog eens lekker na te feesten en 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 €25,-. Voor jongeren tot 16 
jaar €15,-. Hiervoor kun je de hele avond drinken en 
genieten van lekkere hapjes. Muziek wordt verzorgd door 
DJ Frans van Gorp. Opgeven voor maandag 1 oktober bij 
één van de bestuursleden of via de mail 
secretariaat@buurtschapdelent.nl. Let op: opgeven is 
betalen. Betaling is bij binnenkomst op 6 oktober. 
 
 
 

Heraldiekstickers 
Onze jeugdcommissie verkoopt heraldiekstickers voor € 
1,- per stuk. Dit is een zeer gewild collectors item. 
Vraag er even naar aan de jeugd en steun de JC. 
 

Foto’s & film 
Hebt 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 2012. Neem dan even 
contact op met Wil Nouws. 076 597 6008. BVD. 


