
 

BURENDAG 
Wat is burendag 

Burendag wordt ieder jaar op de 4e za-
terdag in september gevierd. Het is een 
dag waarop de buurt gezellig samenkomt 
en waarbij veel mensen iets goeds doen 
voor elkaar en voor de buurt. Waarom? 
Omdat buurten leuker, socialer en veili-
ger worden als buren elkaar ontmoeten. 
 
Wat doe jij op burendag? 

Help jij de buren met de tuin of het schil-
deren van de schutting? Help je bij het 
opruimen van de buurt of heb je zelf een 
BBQ georganiseerd voor de straat? Kijk 
op burendag.nl wat er bij jou in de buurt 
is georganiseerd en doe mee. 
 
Kennismaken met de buren 

Woon jij in de vogel– of bloemenbuurt, 
kom dan op 24 september gezellig kennis 
maken met de buurt. In en rondom de 
Lindtse kerk en wijkcentrum Kubiek is er 
vanaf 13.00 uur van alles te doen voor 
jong en oud. Laat weten als je een leuk 
idee hebt, maar kom vooral en doe mee! 
  WAT DOE JIJ OP 

BURENDAG ? 

24 SEPT ’22 BURENDAG  

DEVELWEG  

ACTIVITEITEN 
E-mail: administratiekubiek@diverz.info 
Tel: 078-6126364 
WhatsApp: 06-33616647 
lindtsekerk@gmail.com 
WhatsApp: 06-53451631 
 
OUD-HOLLANDSE SPELEN 

Van 13.30 tot 15.30 uur 
In de Lindtse Kerk en wijkcentrum Kubiek 
zijn er verschillende oud-hollandse spelen 
te doen voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. 
Als je deelnemerskaart vol is, mag je een 
greep doen in een van de grabbeltonnen. 
Altijd spannend! Dan krijg je een munt  
voor een ijsje en een appel! 
 
SPRINGKUSSEN 

Van 13.30 tot 16.00 uur 

Op het grasveld voor de Lindtse kerk en 
wijkcentrum Kubiek staat er een spring-
kussen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 

 

 

STORMBAAN 

Van 13.30 tot 16.00 uur  

Op het grasveld bij de Lindtse kerk en 
wijkcentrum Kubiek staat er een storm-
baan voor kinderen van 8 t/m 16 jaar. 

ACTIVITEITEN 
BINGO: 

Van 14.30 tot 15.30 uur  

Bingo voor volwassenen in wijkcentrum 
Kubiek (grote zaal). Opgeven van te voren 
mag, maar is niet noodzakelijk. 
Er zijn leuke prijzen te winnen. Deze bingo 
kost € 0,50 per plankje. Vol=Vol 
 

KIDS BINGO: 

Van 15.30 tot 16.30 uur  
Bingo voor kinderen t/m 16 jaar in wijk-
centrum Kubiek (grote zaal). Opgeven is 
niet nodig, schuif gezellig aan. 
Meedoen is gratis. 
 

 

KOFFIE & THEE GRATIS 

Van 13.30 tot 16.00 uur 
In de Lindtse Kerk & Wijkcentrum  
Kubiek. Neem de tijd om eens  
gezellig rond te kijken en  
met buurtgenoten te praten. 
 

MUZIEK. 

Overal zal vrolijke muziek te horen zijn. 
Vanaf 14.30 uur zal er in de Brasserie van 
de IJsvogel een optreden zijn van het 
Wantij koor uit Dordrecht. 

ACTIVITEITEN 
OUDE BEELDEN VAN ZWIJNDRECHT  
 

Van 13.30 tot 16.00 uur  
Ben je benieuwd hoe jouw wijk of straat 
er vroeger uit heeft gezien? In de Lindtse 
kerk worden doorlopend oude beelden 
van Zwijndrecht geprojecteerd in de kerk-
zaal. In één van de bijzalen zijn ook histo-
rische foto’s en krantenartikelen te bekij-
ken waarover op een boeiende manier 
zal worden verteld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

JEU DE BOULES.   

Bij de IJsvogel kan er Jeu de boules wor-
den gespeeld. 
 

Met dank aan alle  
sponsoren en vrijwilligers 


