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11 december  Ontwerpkeuzedag  

 
In de molen bij café van T aanvang 20:30 uur 

 
Net als vorig jaar maken de bouwcommissie en het bestuur op 
deze zaterdag een keuze tot enkele ontwerpen. Het verschil is 
dat deze ontwerpen in de avond worden gepresenteerd aan de 
leden van buurtschap de Lent die dan op hun voorkeur mogen 
stemmen. U kunt dus uw stem in de keuze voor de wagen in 
2011 laten gelden. Ben erbij en laat uw stem niet verloren gaan. 
*Iedereen die het basisonderwijs heeft verlaten mag stemmen.* 
 
 
Bingo 12 december in Café de Valk   
Op zondag 12 december organiseert de Lent weer onze 
jaarlijkse kerstbingo. Zoals gewoonlijk weer met leuke prijzen en 
ook tijd voor een gezellig praatje. De zaal is open vanaf 14.00 
uur. De bingo begint om 14.30. Iedereen is welkom. Ook deze 
keer weer een speciale happening. 
 
 
De nieuwjaarsborrel 2011  
Op 2 januari 2011 is het weer zo ver. De jeugdcommissie 
organiseert dan weer een Nieuwjaarsborrel. Iedereen is dan 
vanaf 18.00 uur van harte welkom op de bouwplek. Wij zorgen 
voor een kampvuur en wat lekkers. Voor degene 
die van de kerstboom afwillen kunnen hem mee 
nemen voor het kampvuur. Rond het einde van 
de avond komen wij nog even met de bus langs 
voor een vrijwillige bijdrage. Wij hopen jullie 
allemaal op 2 januari een gelukkig Nieuwjaar te 
mogen wensen.  

 

 
 
 
Pokeren BS de Lent op zaterdag 19 februari 2011   
Op zaterdag 19 februari 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. 
 
 
Paasactiviteiten BS de Lent op zondag 17 april 2011  
Dit jaar rondom de paasdagen weer een activiteit voor jong en 
oud. Wat…… dat is nog een verassing. Maar je kunt 17 april 
wel op de kalender invullen 
 
 
Vaandelfeesten 2011 op 15 januari  
Op 15 januari zal buurtschap Laer Akkermolen feestelijk 
worden binnengehaald als winnaar van bloemencorso 2010. 
Altijd een leuk corsofeestje. 
 
 
Om te onthouden  
 

� Ontwerpkeuzeavond 11 december   
in café van T start om 20:30 uur. 

� Bingomiddag 12 december  café de Valk 
� Pokertoernooi 19 februari 2011 
� Paasactiviteit  17 april 2011 
� Vaandelfeesten  15 januari 2011 

 
� 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 
2010. Neem dan even contact op met Wil Nouws.  
076 597 6008 of secretariaat@buurtschapdelent.nl  


