
Om te onthouden 
 
� 26 november DVD box ophalen 

 
� Bingo Op 27 november 2011. 

 
� Nieuwjaarsborrel Op 7 januari 2012. En heb je 

hout voor het kampvuur. Dat kun je brengen 
tussen 15:00 en 17:00 op de 7e januari. 
 

� Avon(d)turentocht 2e helft januari 2012. 
 

� Toilet wagen Voor iedereen te huren. Voor meer 
informatie en reserveringen even bellen met John 
Peeters via 076 597 6626. 
 

� Oud ijzerbak De container staat bij op het plein 
bij constructiebedrijf Jacobs. Op zaterdag 
ochtend toegankelijk van 08:00 tot 12:00 uur. 

 

QR code BS de Lent  
Bent u ook al in het bezit 
van een slimme telefoon. 
En heb je ook de app QR 
code reader. Tim heeft 
een QR code gemaakt 
waarmee je direct op onze 
website terecht komt. Ook 
leuk om bij je onderschrift 
in je e-mail te zetten.  
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Bingo 27 november 
Ook dit jaar organiseren we weer de ouderwets 
gezellige bingo! Dit jaar op het moment dat Sinterklaas 
in ons land is. Dus wie weet krijgen we nog wel bezoek. 
Om in sfeer van Sinterklaas te blijven, nodigen we jullie 
van harte uit je schoen te zetten bij binnenkomst. Breng 
dus sloffen, laars een extra schoen of iets dergelijks 
mee! We spelen bingo in het kleine zaaltje bij café de 
Valk en we starten zo rond de klok van 14.00 uur. Zorg 
dat je er op tijd bij bent. Het belooft weer een 
gezellige middag te worden! 
 
De nieuwjaarsborrel 2012 
Op 7 januari 2012 organiseert de jeugdcommissie weer de 
nieuwjaarsborrel. Iedereen is dan vanaf 19.00 uur van harte 

welkom op de bouwlocatie. Wij zorgen voor 
een kampvuur en wat lekkers. Je mag je 
kerstboom meebrengen voor op het 
kampvuur. Rond het einde van de avond 
komen wij nog even met de bus langs voor 
een vrijwillige bijdrage voor snacks en drank. 
Wij hopen jullie allemaal op 7 januari een 
gelukkig 2012 te mogen wensen.  

**Heb je hout voor het kampvuur dan mag je dat op de 7e 
januari van 15:00 tot 17:00 op de berg komen storten. 

LET OP 26 november. Ophalen DVDbox in het CC Zundert.  
Op zaterdag 26 november kun je de DVD box ophalen in het 
”Cultuur Centrum Zundert”. Dit met inlevering van je bon. 
 
Vaandelfeesten 2012 op 14 januari 
Op 14 januari zal buurtschap t’ Stuk feestelijk worden 
binnengehaald als winnaar van bloemencorso 2011. Ben er bij. 
Altijd een leuk corsofeestje. 
 
 

Avon(d)turentocht eind januari 
Het is weer zover. De spannende tocht met na afloop een 
gezellig samenzijn voor jong en oud. We gaan hem weer 
organiseren ergens eind januari. Meer info volgt in de flyer 
van december 
 

Ontwerp 2012 
Zoals bekent. Koen en Ruud willen met Dave Roelands in 2012 
graag voor de Lent ontwerpen. Wij denken dat dit voor ons 
een uitstekend team is dat goed bij ons past en willen in 
principe met hun verder maar willen daarnaast ook 
buurtgenoten met ontwerp ambities een kans geven. Daarom 
dit jaar een besloten inschrijving voor alleen buurtgenoten 
die het op willen nemen tegen het genoemde trio. 
Inschrijvingen moeten voor 1 december 2011 bij de secretaris 
ingediend zijn. Hier kunnen ook voorwaarde waar het 
ontwerp aan moet voldoen worden opgevraagd. Begin 
december zullen alle ontwerpen inclusief dat van Koen, Ruud 
en Dave getoetst worden op haalbaarheid door bestuur en 
bouwcommissie. Als er meer dan 1 ontwerp door komt volgt 
er een keuzeavond door de buurtgenoten, is er geen haalbaar 
ontwerp volgt er alsnog een open inschrijving en als er maar 
1 haalbaar ontwerp is, is dat het ontwerp wat we in 2012 
gaan bouwen. Aanmelden secretariaat@buurtschapdelent.nl 
of in de brievenbus op Kleine Heistraat 6. Info 076 597 6008 
 
Pokeren BS de Lent op zaterdag 17 maart 2012 
Op zaterdag 17 maart is het wijd en zijd bekende staande 
pokertoernooi van buurtschap de Lent. Als je liefhebber bent 
van het spelletje pokeren, moet deze datum dus zeker niet 
ontbreken in je agenda. Meer info volgt. 
  


