
Om te onthouden 
 
 

! Bowlen 
! 19 oktober 
! Seniorenmiddag 
! 30 oktober 
! Bingo 
! 14 december 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

! 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 
 

! https://www.facebook.com/buurtschapdelent 
! https://twitter.com/BSdeLent 
! www.buurtschapdelent.nl  
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Bowlen 
Aanstaande zondag, 19 oktober gaat de 
jeugdcommissie bowlen. Iedereen vanaf 1e 
klas voortgezet onderwijs is uitgenodigd! De 
banen zijn afgehuurd van 16.00 tot 18.00 
uur. Daarna is er de mogelijkheid om met 
zijn allen naar de kermis te gaan. De eigen 
bijdrage is 5 euro per persoon (inclusief 1 
consumptie). Opgeven kan via sofie-
wernhout@hotmail.com. Zodra je jezelf hebt 
opgegeven zul je meer informatie krijgen 
over het vervoer en de planning van de 
activiteit.  
 
Seniorenmiddag  
Donderdag 30 oktober (datum gewijzigd) 
zal de seniorenmiddag plaatsvinden bij Café 
van T. De middag start om 14.30 uur. 
Tijdens de middag zal er weer een gezellige 
activiteit plaatsvinden, waaraan iedereen 
kan meedoen. Hierna wordt er een lekkere 
maaltijd genuttigd. Eigen bijdrage voor deze 
activiteit €17,50 (voor de maaltijd en 
koffie/thee bij binnenkomst). Consumpties 
zijn voor eigen rekening. Opgeven kan via 
secretariaat@buurschapdelent.nl tot en met 
vrijdag 24 oktober of laat aan een van de 
bestuursleden weten dat je deze gezellige 
middag aanwezig zult zijn.   

 
 
Bingo 
Elk jaar is het weer zover, de jaarlijkse 
bingo. Dit jaar zal de bingo plaatsvinden op 
zondag 14 december bij Café de Valk. Dit 
jaar tevens weer mooie prijzen te winnen! 
Aanvang 14.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 
uur. Ga jij er dit jaar met de hoofdprijs 
vandoor? Ben erbij!  
 
Opruimen kerstmarkt Wernhout 
Vanuit de kerstmarkt in Wernhout is ons 
gevraagd om op dinsdagavond 16 december 
de tent van de kerstmarkt op te ruimen. De 
bijdrage die we hiervoor krijgen gaat naar de 
buurtschap. Zou jij graag een steentje bij 
willen dragen en komen helpen op deze 
dinsdagavond? Meld je dan bij Adrie 
Havermans of stuur een mailtje naar 
secretariaat@buurtschapdelent.nl. Vele 
handen maken licht werk en het is altijd fijn 
om een extra bijdrage voor de buurt te 
verzamelen.  
 
 


