
Om te onthouden 
 

Ø Buurtfeest  
Ø 6 oktober 
Ø Kinderbuurtfeest 
Ø 6 oktober 
Ø Seniorenmiddag 
Ø 8 november 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Oud ijzerbak De container staat op het plein bij 
constructiebedrijf Jacobs. Let op! Er mogen geen 
koelkasten en diepvriezer in deze oud ijzer bak. 
Het gaat dus echt alleen om oud ijzer! 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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Kinderbuurtfeest 
Dit jaar gaan we 6 oktober met de kinderen van de 
buurt naar de scherpenberg. Als je deze middag 
mee wilt kan je jezelf (en de kinderen) opgeven via 
secretariaat@buurtschapdelent.nl .  
 
Buurtfeest 
Joepie! We mogen weer, het buurtfeest komt er weer 
aan. Dit jaar zal het plaatsvinden op 6 oktober bij 
de Valk. Opgeven kan, wanneer je lid bent en de 
basisschool hebt verlaten, bij Mitchel; 
mitchelvergauwen@hotmail.com, appen kan ook 
0622546010. Wij hopen dat er weer zo veel mogelijk 
mensen op af komen! Wist je trouwens dat je door 
middel van je aanwezigheid bij het buurtfeest kans 
maakt op een plaatsje in de kiescommissie? Kosten 
zijn 25 euro per persoon. Daarnaast is het 
natuurlijk super gezellig! Komt allen! Opgeven kan 
tot 1 oktober. Tijd voor een drankje en een dansje 
en  
 
Seniorenmiddag 
Ook aan de ouderen in onze buurt wordt gedacht. 8 
november verzamelen gaan we een leuke activiteit 
doen vanaf omstreeks 14.30 uur. Mocht je mee willen 
gaan kan je jezelf opgeven 
bijsecretariaat@buurtschapdelent.nl. Kosten zijn 
17,50 euro per persoon. Opgeven kan tot 1 november 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed 
Voor en na het buurtfeest, zaterdag 6 en zondag 7 
oktober, gaat het bestuur net als vorig jaar onze zieke 
buurtgenoten bezoeken. Als je mensen weet wie wij 
echt niet mogen vergeten horen wij dit graag. Geef dit 
dan door aan iemand van het bestuur!  
 
Ontwerp 2019 
Net als vorig jaar willen wij onze buurtgenoten als 
eerste de kans geven om een ontwerp in te dienen 
voor het nieuwe bouwseizoen 2019. Heb je iets in de 
kast liggen of een fantastisch idee wat wij graag voor 
je maken en door Zundert laten rijden de eerste 
zondag van september? Mail dan je aanmelding naar 
secretariaat@buurtschapdelent.nl Vervolgens krijg je 
een mail terug met bevestiging en de informatie 
omtrent de verdere procedure.   
 
Dorpsquiz 
Een jaarlijks terugkerend fenomeen komt er weer 
aan. De dorpsquiz van Wernhout staat gepland op 
vrijdag 26 oktober. Wie is de slimste? Test je kennis 
deze avond en heb vooral veel plezier. Opgeven kan 
bij Esther! (secretariaat@buurtschapdelent.nl ) 
 
 


