
Om te onthouden 
 
� Avon(d)turentocht 21 januari 2012 

 
� Pokertoernooi 17 maart 2012 

 
� Jaarvergadering Met presentatie maquette 

‘Solden’ 23 maart 2012 
 
� Cursus verkeersregelaar 8 februari groep 1 

om 19:30. Groep 2 om 21:00 
 

� Helpen verkeer Boemeldonk 19 februari  
 

� Helpen verkeer Zaantaose 20 februari 
 

� 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. De opbrengst is voor de 
bouw van “Solden”. Dus heel gewenst. 
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Avonturentocht 21 januari 
21 januari is het weer zo ver en gaan we wandelen. 
Dit keer een pittige tocht. Goede wandelschoenen 
die waterdicht zijn is een must, want moeder 
natuur heeft de route aardig aangepast. Ook 
moeten er verscheidene obstakels overwonnen 
worden. We starten met wandelen tussen 7 en 8 uur 
in de avond. Onderweg wordt er zoals gewoonlijk 
gezorgd voor iets warms. De start- en eindplaats is 
op de oude baan 12 bij Jac en Els Kustermans. 
Inschrijfgeld voor de kleintjes is 1 euro en voor de 
volwassenen 2 euro. We hopen weer op een goede 
opkomst en een gezellige avond tot 21 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, geef je dan snel op via de mail 
op pokertoernooi@buurtschapdelent.nl En zet deze 
datum alvast in je agenda.  
 
Jaarvergadering 2012 
Alle buurtgenoten van Buurtschap de Lent worden 
uitgenodigd voor de jaarvergadering op vrijdag 23 
maart om 20:30 uur bij café de Valk. Op deze 
vergadering zal ook de maquette voor onze 
corsowagen 2012 worden gepresenteerd. De Lent 
bouwt in 2012 'Solden', naar een ontwerp van Koen 
Aerts, Ruud Voesenek en Dave Roelands. Meer 
informatie en agenda volgt later. 
 

Cursus verkeersregelaar 2012 
Op 8 februari zal wordt in het CCZundert weer de 
jaarlijkse cursus verkeersregelaar worden gegeven. 
Ook onze buurtschap doet daar aan mee. Wil je ook 
graag verkeersregelaar worden dan kun je jezelf 
opgeven via secretariaat@buurtschapdelent.nl  
 
- Ieder jaar wordt er voor carnavalszondag een 
oproep gedaan om mee te gaan naar prinsenbeek 
(boemeldonk) om daar te helpen als 
verkeerkeersregelaar. 
 
- En op carnavalsmaandag helpen we de wernhoutse 
Zaantaose met het verkeer rond de wernhoutse 
optocht. 
 
Beide heel leutig. Wil je ook helpen. Geef je dan 
ook op via secretariaat@buurtschapdelent.nl 
 
DVD box 
Ook wij weten niet wanneer de DVD box gereed zal 
zijn. Hou dus onze website of de bode in de gaten. 
Als wij meer weten zullen we dit melden. 
 
Overige datums met activiteiten 
- Zondag 24 juni. Fietstocht/gezinsactiviteit 
- Laszondag: 15 juli 
- Plakzondag 19 augustus 
- Corsozondag 2 september  
- Buurtfeest 6 oktober 
- Seniorenavond 8 november 


