
Om te onthouden 
 

� 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 21 januari 2012. 
 

� Pokertoernooi 17 maart 2012. 
 

� Jaarvergadering Met presentatie maquette 
‘Solden’ eind Maart 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. Iedere 
zaterdag ochtend kun je daar terecht van 
08:00 tot 12:00 uur.  
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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 nieuwjaarsvuur dan mag je 
dat op 7e januari van 15:00 tot 17:00 brengen. 

**Ook de mini maquette van ‘Solden’zal dan te 
bekijken zijn. 

Vaandelfeesten 2012 op 14 januari 
Op 14 januari zal buurtschap t’ Stuk 
feestelijk worden binnengehaald als 
winnaar van bloemencorso 2011. Altijd 
een leuk corsofeestje. 
 
Avon(d)turentocht 21 januari 
Het is weer zover. De spannende tocht 
met na afloop een gezellig samenzijn 
voor jong en oud. We gaan hem weer 
organiseren in januari. Meer info volgt 
in de flyer van januari. 
 
 
 

Pokeren BS de Lent op zaterdag 17 maart 2012 
Op zaterdag 17 maart is het pokertoernooi van 
buurtschap de Lent. Als je liefhebber 
bent van het spelletje pokeren, wil je 
daar bij zijn. Dus zet deze datum alvast 
in je agenda.  
 
 
 
Het ontwerp  2012 
Buurtschap De Lent bouwt in 2012 'Solden', naar een 
ontwerp van Koen Aerts, Ruud Voesenek en Dave 
Roelands. Meer informatie volgt nog.'Maar om jullie 
fantasie al iets te prikkelen al wel een foto.  
 

 


