
Om te onthouden 
 
 

Ø Evaluatieavond 
Ø 26 september 
Ø Buurtfeest 
Ø 4 oktober 
Ø Seniorenmiddag 
Ø 6 november 

 
 

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

Ø Oud-ijzer bak 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/buurtschapdelent 
Ø https://twitter.com/BSdeLent 
Ø www.buurtschapdelent.nl  
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Evaluatie Corso 2014 
Dit jaar gaan we weer evalueren. Graag 
horen we van jullie hoe het afgelopen 
bouwjaar is ervaren. Alle suggesties en 
verbeteringen zijn welkom. Daarnaast is het 
natuurlijk hartstikke gezellig om even na te 
praten over alle activiteiten rondom de bouw 
van Herfstwandeling. De evaluatie zal 
plaatsvinden op vrijdag 26 september. 
Aanvang: 20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur. 
Dit jaar gewoon weer in de kantine bij Hans 
en Josie Jochems. Kleine Heistraat 2c.  
 
 
Buurtfeest 
Op 4 oktober om 20.00 uur zal het jaarlijks 
buurtfeest plaatsvinden bij Café de Valk in 
de kleine zaal. Na die mooie 7e prijs en de 
pluim moet er natuurlijk een goed feestje 
worden gevierd. Op deze avond zijn alle 
buurtgenoten vanaf de basisschool 
uitgenodigd. We zullen er met zijn alle een 
gezellige avond van maken. De bijdrage voor 
deze avond bedraagd 25 euro. Voor jongeren 
tot 16 jaar is dit 15 euro. Opgeven kan tot 
maandag 29 september via; 
secretariaat@buurtschapdelent.nl 
 
 

Seniorenmiddag 6 november  
Deze middag organiseren we speciaal voor 
de senioren binnen de buurt bij Café van T. 
Aanvang 14.30 uur. We beginnen met een 
bakje koffie/thee met iets lekkers. Daarna 
gaan we iets gezelligs doen en rond 17.30 
uur staat er een warme maaltijd voor 
iedereen klaar. Als het niet lukt om al vanaf 
14.30 uur aanwezig te zijn, geen probleem, 
dan sluit u gewoon later aan. Geef dit dan 
even door bij het opgeven (eigen bijdrage 
blijft 15 euro) We hopen veel senioren op 
deze middag te mogen begroeten om er 
samen een gezellige middag/avond van te 
maken. Mocht vervoer voor u een probleem 
zijn, geef dit even aan dan wordt dit voor u 
geregeld. Bij de inwoners van de buurtschap 
komt een bestuurslid langs. De andere 
buurtgenoten kunnen opgeven per mail 
secretariaat@buurtschapdelent.nl  

 


