
Om te onthouden 
 
 

Ø Buurtfeest 5 oktober 
Opgeven via: 
secretariaat@buurtschapdelent.nl  

Ø Kinder(middag) buurtfeest 5 oktober 
Opgeven via:  
Sanne.peeters@hotmail.nl  (let op .NL) 

Ø Bloemen plukken.  
Houdt de site en de Facebook in de gaten! 

Ø Seniorenavond  
7 november  
 
 

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

Ø 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 
 

Ø https://www.facebook.com en dan zoeken op 
 Buurtschap De Lent              

Ø https://twitter.com/BSdeLent 
Ø www.buurtschapdelent.nl  
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Buurtfeest 
Nu het corso weer voorbij is en de meeste weer 
helemaal gewend zijn aan het normale leven is er 
niks leukers om nog een keer terug te kijken op dit 
geslaagde corso! Tijd voor een dansje, discussie, 
drankje en gewoon een gezellig samenzijn! Dit jaar 
zal het feestje plaatsvinden Bij Café van T. De 
kosten voor deze avond zijn €25,- per persoon en 
€15,- voor jeugd onder zestien jaar. Iedereen die de 
basisschool heeft verlaten is welkom. Aanvang 
20.00uur.  
Opgeven kan via secretariaat@buurtschapdelent.nl  
Let op: We gaan dit jaar niet langs binnen de buurt 
voor opgaves, dus ook deze mensen kunnen zich via 
de mail opgeven.   
 
Kinderbuurtfeest 
Op zaterdag 5 oktober is het niet enkel feest voor de 
volwassenen van de Lent, ook aan de kinderen 
wordt gedacht. Vanaf half 2 tot 5 uur gaan we een 
middag vol leuke dingen doen. Ook wordt er gezorgd 
voor het avondeten. We verzamelen om half 2 bij de 
Krochtenweg 4 en daar kun je ook weer worden 
opgehaald. Ook bij slecht weer hebben we van alles 
in petto. Doe wel kleding aan die vies mag worden.  
Eigen bijdrage: €2,50. Opgeven kan bij 
Sanne.peeters@hotmail.NL tot 2 oktober.  
De middag gaat alleen door als er minstens 10 
kinderen zijn opgegeven.  
 
 
 
 

Seniorenavond 
Ook dit jaar staat er weer een 
seniorenmiddag/avond op het programma. Dit jaar 
bij Café de Valk op 7 november. Aanvang: 14.30. 
Ook dit jaar hebben we weer een leuk programma. 
Als het u niet lukt op eigen vervoer te komen is er 
de gelegenheid om te worden opgehaald. Laat dit 
dan weten bij één van de bestuursleden of mail 
naar secretariaat@buurtschapdelent.nl. Eigen 
bijdrage voor deze dag bedraagt ook dit jaar weer  
€15,- 
 
Evaluatie 
Dit jaar zal er geen aparte evaluatie-avond 
plaatsvinden. De evaluatie zal plaatsvinden tijdens 
de jaarvergadering. Heb je toch iets wat je graag 
kwijt wilt, kan je natuurlijk altijd een mailtje sturen 
of een van onze bestuur- of commissieleden 
aanspreken.  


