
Om te onthouden 
 

� Nieuwjaarsborrel  
Zaterdag 5 januari vanaf 19:00 
uur op de bouwplaats 
 

� Vaandelfeest  
Zaterdag 12 januari vanaf 19:15 uur in 
het Cultuur Centrum Zundert 
 

� Pokertoernooi 
Zaterdag 23 februari 2013 
 

� Cursus verkeersregelaar  
30 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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De nieuwjaarsborrel 2013 
Op 5 januari 2013 organiseert de jeugdcommissie 

de ondertussen zeer geliefde 
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.  

 

Verkeersregelaarscursus 2013 
Op 30 januari 2013 is weer de jaarlijkse 
instructieavond voor verkeersregelaars. Deze avond 
wordt de instructie 3 keer gegeven, de 1e om 18.45 
uur, de 2e om 20.00 uur en om 21.15 uur de laatste 
sessie. Je kunt je tot 14 januari aanmelden via een 
e-mail aan secretariaat@buurtschapdelent.nl Geef 
in de mail meteen even de tijd aan waarop je wil 
deelnemen. Je krijgt dan tevens een formulier 
toegestuurd wat je moet invullen en meebrengen op 
de instructieavond. Tevens moet je daar een pasfoto 
bijvoegen omdat aan de verkeersregelaars een 
aanstellingspas wordt verstrekt. 
 
Hopelijk hebben we weer veel geslaagde cursisten. 
 
 
 

Ontwerp 2013 buurtschap de Lent 
Omdat de besloten inschrijving geen ontwerp heeft 
opgeleverd wat past binnen onze kaders en ambities 
hebben we besloten om alsnog een open 
inschrijving te houden. Inschrijvingen moeten voor 
1 februari 2013 bij de secretaris ingediend zijn. Dit 
kan via secretariaat@buurtschapdelent.nl Hier 
kunnen ook voorwaarde waar het ontwerp aan moet 
voldoen worden opgevraagd. 2 februari zullen alle 
ontwerpen gepresenteerd worden aan bestuur en 
bouwcommissie. Deze zullen de ontwerpen toetsen 
op haalbaarheid en een voorselectie maken. Op 
vrijdag 15 februari zullen de geselecteerde 
ontwerpen gepresenteerd worden aan de 
buurtgenoten die vervolgens 
kunnen kiezen welk ontwerp 
we in 2013 gaan bouwen.  
 
 
 

Jaarlijks pokertoernooi de Lent op 
zaterdag 23 februari 2013 
Op zaterdag 23 februari is alweer ons jaarlijks 
pokertoernooi. 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.  


