
Om te onthouden 
 
 

 

� Bingomiddag 
Zondag 16 december vanaf 14:00 uur. 

 
� Nieuwjaarsborrel 

Zaterdag 5 januari vanaf 19:00 uur. 
 

� Pokertoernooi 
Zaterdag 23 februari 2013 
 

� Cursus verkeersregelaar  
Eind januari 

 

� Helpen als verkeersregelaar Boemeldonk 
10 februari 

 

� Helpen als verkeersregelaar Zaantaose 
11 februari 

 

� Toilet wagen Voor iedereen te huren. Informatie 

en reserveringen via John Peeters 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.  

 
� https://www.facebook.com  

en dan zoeken op Buurtschap De Lent  
               
� https://twitter.com/BSdeLent 
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Bingo op zondag 16 december 
Ook dit jaar organiseren we weer de bingo in 
december. We spelen bingo in het kleine zaaltje bij 
café de Valk en we starten zo rond de klok van 
14.00 uur. Er worden weer 6 ronden gespeeld en we 
hebben een hele mooie hoofdprijs. Iets wat goed 
past bij deze zuinige tijden. Zorg dat je er op tijd bij 
bent. Het belooft weer een gezellige middag te 
worden! 
 

De nieuwjaarsborrel 2013 
Op 5 januari 2013 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 dat we jullie allemaal 
op 5 januari een gelukkig 2013 kunnen wensen.  

Pokeren de Lent zaterdag 23 februari 
2013 
Op zaterdag 23 februari is weer het jaarlijkse 
pokertoernooi van buurtschap de Lent. Als je 
liefhebber bent van het spelletje pokeren, en een 
gezellige avond geef je dan tijdig op via een e-mail 
naar pokertoernooi@buurtschapdelent.nl En zet 
zaterdag de 23e februari alvast in je agenda. Ook 
supporters zijn welkom. 
 
 

Oliebollen van de jeugdcommissie de Lent 
Wij van de jeugdcommissie komen op oudejaarsdag 
met eigen gemaakte oliebollen langs de deur. Ben 
niet bang dat we ze zelf gaan bakken. Dit gebeurt 
bij Bon Appetit op oudejaarsdag. Hartstikke vers 
dus. De bollen die we verkopen kosten per 11 
oliebollen €7.50-. Wel willen we weten wie oliebollen 
wil kopen. Je kan je bestelling tot 29 december 
mailen aan jc@buurtschapdelent.nl of even bellen  
076 597 6008. We komen dan op oudejaarsdag in 
de middag langs om uw bestelling te leveren. En 
daarnaast hopen we jullie allemaal te zien op de 
nieuwjaarsborrel op 5 januari. 
Groetjes van de jeugdcommissie. 

             
 

De werkgroepen en het bestuur van 

buurtschap de Lent wenst iedereen prettige 

feestdagen en een geweldig 2013. 
 

Foto’s & film  
Hebt u dit jaar ook foto’s en/of film van het 
bouwen, plukken of andere buurtactiviteiten. Neem 
dan even contact op met Wil Nouws. 076 597 6008. 
BVD. 


