
Om te onthouden 
 

• Evaluatieavond  
• Vrijdag 25 september 
• Buurtfeest 
• 3 oktober 
• Wenhout quiz 
• 30 oktober 
• Seniorenmiddag 
• 5 november 

 
 

! 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/buurtschapdel
ent 

! https://twitter.com/BSdeLent 
! www.buurtschapdelent.nl  

 
 
 
 
 
 

 
 

BUURTSCHAP 
 

DE LENT 
 
 

 

 
 

BUURTFLYER 
NO: 181 

September 2015 
 

 

 
 
 



Evaluatieavond 
Op vrijdag 25 september zullen wij weer een 
evaluatieavond over het afgelopen corsojaar 
houden. Deze avond vindt plaats in de 
kantine van Hans Jochems. Deuren gaan 
open vanaf 19.30 uur en we starten om 
20.00 uur. Een mooie gelegenheid voor 
iedereen die zijn hart wilt luchten of gewoon 
gezellig wil napraten over het corso. Tot dan!  
 
Buurtfeest! 
Op zaterdag 3 oktober is het weer zover! Het 
gezelligste feestje van het jaar; ons 
Buurtfeest. Dit jaar zullen we gaan feesten 
achter de molen bij Café van T. Aanvang: 
20.30 uur. Geef je op via; 
secretariaat@buurtschapdelent.nl  
De kosten voor het buurtfeest zijn 25 euro 
en 15 euro voor jongeren tot 16 jaar. Ben 
erbij! Dit feestje wil je niet missen! Dansen, 
dansen, dansen! Opgeven kan tot 27 
september.  
 
 
 
 
 
 
 

Wenhoutquiz 
Al twee jaar zijn wij als de lent met 1 team 
vertegenwoordigd bij de jaarlijkse 
wernhoutquiz die wordt gehouden in het 
wierenbos. Dit jaar willen we met zoveel 
mogelijk personen de Lent 
vertegenwoordigen om onze alledaagse- en 
wernhoutse kennis te testen. Heb jij zin in 
een gezellige avond op 30 oktober? Meld je 
dan aan via  
secretariaat@buurtschapdelent.nl. Je mag je 
ook met een heel team aanmelden (3 a 4 
personen).  
 
Seniorenmiddag 
Op donderdag 5 november zal de 
seniorenmiddag plaatsvinden. Het zal weer 
een gezellige middag worden met 
aansluitend een lekker etentje. De middag 
start rond 14.30 uur. 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.  Meer informatie 
volgt na de opgave. Opgeven kan tot 30 
oktober. 


