
 
Om te onthouden 
 

! Evaluatieavond 
! 30 september 
! Buurtfeest 8 oktober 
! Opgeven voor 2 oktober 
! Dorpsquiz 
! 28 oktober  
! Seniorenmiddag  
! 10 november 
! noteren in agenda 
! 31 maart hulp bij evenement 

 
 
 

 
 

 
! 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 
! www.buurtschapdelent.nl  
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Evaluatieavond.  
Dit jaar zal de evaluatieavond een andere vorm krijgen 
dan andere jaren. Jullie kunnen allemaal op voorhand 
een vragenlijst invullen en aan de hand van deze 
vragenlijst zal de evaluatieavond worden ingevuld. Naast 
de stellingen die vooraf zijn opgezet kunnen jullie zelf 
nog op- of aanmerkingen ingeven die voor jou belangrijk 
zijn voor de evaluatie van dit jaar. Op vrijdag 30 
september gaan we dit gezamenlijk bespreken in de 
loods van Hans Jochems. Aanvang 19.45 uur en we 
starten om 20.00 uur. Een gezellige bijeenkomst om nog 
eens goed na te denken hoe we een nog gezelliger, beter 
en efficiënter bouwjaar kunnen krijgen! We hopen op 
zoveel mogelijk respons, zodat we goed in beeld kunnen 
krijgen wat de buurtgenoten vinden.  
 
Link vragenlijst:  
https://nl.surveymonkey.com/r/XV87FSF 
 
Buurtfeest 8 oktober: 
Natuurlijk zetten we ook dit jaar het feestje weer voort 
tijdens het Buurtfeest op 8 oktober. Dit jaar zijn we weer 
welkom in de kleine zaal van Café de Valk vanaf 20.00 
uur. Om 01.00 uur zal het laatste pilsje geschonken 
worden. Kosten zijn €25,- en alle mensen die niet meer 
op de basisschool zitten zijn welkom. Het thema dit jaar 
is FOUTE PARTY! Dus trek dat foute trainingspak, je 
spicegirl schoenen, je latexuniform of je carnavalsoutfit 
aan. Geen outfit is te gek! 
Graag opgeven voor 2 oktober bij Sanne: 
Sanne.peeters@hotmail.NL (let op: .NL)  of via 
0613682738  
 
 
 
 

 
 
Dorpsquiz Wernhout 
Op vrijdagavond 28 oktober vindt de jaarlijkse dorpsquiz 
van Wernhout plaats in het Wierenbos. Hier is altijd een 
groepje Lentenaren aanwezig. Zou jij ook een keer willen 
deelnemen aan deze quiz kun je jezelf voor 15 oktober 
opgeven bij Esther de Waard; 
secretariaat@buurtschapdelent.nl 
 
Seniorenmiddag 
We zijn weer bezig met het organiseren van de 
seniorenmiddag. Dit zal plaatsvinden op 10 november en 
zal uiteraard weer een gezellige middag/avond zijn. Het 
programma word ten zijne tijd nog doorgegeven. Kosten 
zijn Opgeven kan al via: 
secretariaat@buurtschapdelent.nl of via een van de 
bestuursleden.  
 
Foto’s Kindercorso 
Wij zijn natuurlijk hartstikke trots dat onze jeugdige 
Lentenaren weer hebben deelgenomen aan het 
kindercorso. Heb jij hier foto’s van die je met ons wilt 
delen stuur deze dan op voor 1 oktober naar: 
sanne.peeters@hotmail.nl 
 
31 maart 
Wij zijn gevraagd door de Arjan van Dijk groep om op  31 
maart te ondersteunen bij de parkeerfaciliteiten voor een 
groot evenement. We hebben die avond ongeveer 30 
mensen nodig. Dus zou je willen helpen, blok deze avond 
dan alvast in je agenda. Meer informatie volgt.   


