
Buurtvereniging De Locht  

 
 

 
 
Beste leden van Buurtverenigingen De Locht en De Viersprong, 
 
Zaterdag 28 september is het weer zo ver, BURENDAG 2019!  
Dit jaar slaan buurtvereniging De Locht en De Viersprong samen de handen in elkaar om nog meer het 
buurtgevoel tot zijn recht te laten komen. 
 
Deze dag staat er een programma met diverse activiteiten, voor jong en oud. 
Doe jij mee aan een activiteit of kom je gezellig even borrelen?  

                     DANSEN 
     AL DANCE verzorgt een dansworkshop (aanmelden is noodzakelijk, vol is vol)                                                              

KNUTSELEN 
Laat jouw creativiteit zien!                     DIVERSE SPELLEN 

                Vier op een rij of één van de andere spellen 
SPRINGKUSSEN 
Breng jezelf tot grote hoogte                 MUZIEK 

           Verzorgd door DJ Sander Stienen  

FRIETWAGEN 
 Om 17.00u worden er voor groot en klein  
frietjes en snacks gebakken! 

 
 

Locatie: Blokhut Jong Nederland Ospel (Houwakker) 
Tijd: vanaf 14.30 uur tot 19:00 uur 

 
AANMELDEN 
Voor een goede organisatie is aanmelding nodig voor inkoop van drank en spijs. Dus geef het aantal 
volwassenen en kinderen (mét leeftijd) door per mail op buurtverenigingdelocht@live.nl of lever 
onderstaand strookje in bij Vivian Meeuwissen óf Elke van der Sanden. 
Doe dit uiterlijk 18 september 2019! 
 
Nieuwe leden: 
Ken je nog mensen die graag lid willen worden van Buurtvereniging De Viersprong of De Locht? MELD ze 
AAN, neem ze mee de 28e september en laat ze kennis maken met onze buurt! 
Vrijwillige bijdrage: 
Voor deze dag vragen wij een vrijwillige bijdrage om ook in de toekomst veel leuks te kunnen blijven 
organiseren. Bij de blokhut staat een bus waar je deze bijdrage in kunt doen. Net als ideeën voor 
activiteiten.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ja, wij komen graag op 28 september naar de Burendag 2019! 
Wij familie …………………… komen met …………volwassenen en …………kinderen 

De leeftijd(en) van het/de kind(eren): ……………………………… 
 

Neemt wel / niet deel aan de dansworkshop met ………… personen  
Aanwezig namens De Locht / De Viersprong (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Het ingevulde strookje graag uiterlijk 18 september inleveren bij Vivian Meeuwissen, Aerthijsplein 6, óf 

Elke van der Sanden, Meester Hermansstraat 19, óf mail je opgave naar: buurverenigingdelocht@live.nl 
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