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Vrijdag 25-09-08, 20.30 uur. Nabespreking corso 2009
Ook dit jaar willen we een evaluatiebijeenkomst houden over
het corso van 2009. Ondank dat iedereen keihard zijn best
heeft gedaan in het afgelopen jaar weten wij zeker dat er nog
een heleboel dingen beter zouden kunnen. Op deze
evaluatiebijeenkomst willen wij daarom graag horen hoe U
het als buurtgenoot hebt ervaren en suggesties voor
verbetering zijn bijzonder welkom. Tevens is het een leuke
moment om weer es gezellig na te praten over het corso
2009. Wij hopen dat er vele buurtgenoten aanwezig zullen
zijn. Datum: Vrijdag 25-09-2009. Tijd 20.30 uur. Ook nu
weer in de kantine bij fam Jochems. Kleine Heistraat 2c.

Foto’s & film Hebt u dit jaar ook foto’s en/of film gemaakt
van het corso of andere buurtactiviteiten. Misschien is het te
gebruiken voor onze Lent DVD 2009. Neem dan even
contact op met Wil Nouws. 076 597 6008

Plukken en opruimen bloemenvelden Voor de plukdata en
tijden
kijk
even
in
het
gastenboek
op
www.buurtschapdelent.nl of vraag het even na bij de
bloemenmannen. Binnenkort is het weer opruimen van de
velden. We beginnen met het afvoeren van de slangen en
touwen. Dit zal niet in één ochtend gebeurd zijn dus doen we
dit iedere volgende zaterdag. Ook het rooien van de knollen
komt er weer aan. Kom ons gezellig helpen.

Buurtfeest 17 oktober 2008 bij café van T
Ook het buurtfeest staat weer op de agenda. Op 25 oktober
bij café van T met medewerking van de band “Plug & Play”
Meer info volgt. Zet hem alvast in je agenda.
Seniorenmiddag 12 november bij café de Valk
Ook de senioren worden niet vergeten. De seniorenmiddag
staat gepland voor 12 november. Ook hier geld dat meer info
volgt. Maar zet de datum alvast in uw agenda.
Om te onthouden
 Evaluatie corso 2009
Op 25 september 20.30 uur in de kantine bij Hans
Jochems Kleine Heistraat 2c.
 Bloemenpluk en opruimen velden
zie bord Kleine Heistraat en gastenboek
www.buurtschapdelent.nl
 Ook de nieuwsbrief
van de jeugdcommissie ontvangen mail dan aan
jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl
 Kledinglijn
te bestellen bij Honoré (zie website)
www.buurtschapdelent.nl
 Buurtfeest 17 oktober Café van T
 Seniorenmiddag 12 november Café de Valk
 Foto’s en film. Hebt u fot of filmmateriaal wat gebruikt
kan worden voor de Lent DVD 2009. Laat het even
weten aan wil.nouws@siemens.com of 076 597 6008.

