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Ontwerpkeuze 2010  
Buurtschap de Lent heeft dit jaar gekozen voor Spreeuw!, een 
ontwerp van Werner Pellis, Mark Hereijgers en Hans Hereijgers. Het 
ontwerp is een grote spreeuw opgebouwd uit kleine spreeuwen. Een 
subtiel spel tussen het totaal beeld en het verfijnen van kleine 
(dezelfde) elementen. Het ontwerp zal gepresenteerd worden op de 
jaarvergadering. 
 
De jeugdcommissie organiseert dit jaar een  

voor alle buurtgenoten van jong tot oud. Dit doen we 

op 2 januari 2010 op de bouwplaats. Je bent welkom 

vanaf 18:30. Om een schatting te maken hoeveel 

mensen er komen, graag even opgeven via dit 

mailadres: jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl, je 

bent natuurlijk ook altijd welkom als je je niet hebt 

opgegeven.  

 
 
 
Een dikke trui en een sjaal zijn aan te 

raden. Hopelijk tot 2 januari op de 

bouwplaats.  
 
Pokeren BS de Lent op zaterdag 6 maart 2010  
Op zaterdag 6 maart is het ondertussen wijd en zijd bekende 
pokertoernooi van buurtschap de Lent. Als je liefhebber bent van het 
spelletje pokeren moet deze datum dus zeker niet ontbreken in je 
agenda. En met de feestdagen voor de boeg kan er even flink 
geoefend worden. Meer info volgt. 

 
AVOND(T)URENTOCHT zaterdag 30 januari 2010 
Ook dit jaar organiseren we samen met buurtschap Terreik weer een 
AVOND(T)URENTOCHT. Een spannende tocht met na afloop een 
gezellig samenzijn voor jong en oud. De tocht gaat grotendeels over 
onverharde wegen en paden. Denk daarom aan goede schoenen of 
laarzen. 
Wanneer:  30 januari 2008 
Waar: Fam. Huijbregts, Maalbergenstraat 12 
Vertrektijd: tussen 19:00 en 20:00 uur 
Kosten: Kinderen € 1,-, Volwassen € 2,- 
We hopen ook hierbij weer vele buurtgenoten te mogen begroeten. 
Breng gerust buren, vrienden en kennissen mee, hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. 
 
Nieuwsbrief jeugdcommissie  
De jeugdcommissie wil zelf een nieuwsbrief voor de lentse jeugd 
maken. Hiervoor willen ze graag de adressen van alle jeugdigen in 
de buurtschap. Je kunt jezelf of je kinderen aanmelden via 
jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl Hou ook de website in de 
gaten want de jeugd heeft leuke plannen in de komende tijd. 
 
Om te onthouden 

 
� Nieuwjaarsborrel zaterdag 2 januari 2010  

Ook onze nieuwe ontwerpers komen borrelen. 
� Avond(t)urentocht op zaterdag 30 januari 2010  

Zet deze datum alvast in uw agenda. 
� Pokeren BS de Lent op zaterdag 6 maart 2010  

Zet ook deze datum alvast in uw agenda. 
 
DVD 2008 & 2009 
In de week dat u deze flyer ontvangt krijgt u ook de DVD’s met het 
overzicht van de jaren 2008 en 2009. Door tijdgebrek was 2008 niet 
eerder klaar. Met wat extra inspanning in het najaar van 2009 is dit 
alsnog gelukt. Voor u dus een paar uurtjes kijkplezier rond en met de 
kerstdagen. Om alvast in de corsosferen voor 2010 te komen. Veel 
plezier hiermee.  


