
Om te onthouden 
 
 

Ø Oprit herstellen 
25 & 26 oktober  

Ø Seniorenmiddag  
7 november 

Ø Open inschrijving ontwerp 
Ø Bingo 

15 december  
Ø Jeugdpokeravond  

26 oktober  
Ø Dit jaar weer een oliebollenactie! 
Ø Houd de mail/facebook weer in de gaten 
Ø Nieuwjaarsborrel 
Ø 4 januari 

 
 

Ø Toilet wagen Voor iedereen te huren. 
Informatie en reserveringen via John Peeters 
076 597 6626 
 

Ø 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 
 

Ø https://www.facebook.com en dan zoeken op 
 Buurtschap De Lent              

Ø https://twitter.com/BSdeLent 
Ø www.buurtschapdelent.nl  
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Herstellen oprit bij de tent 
Op vrijdagavond 25 en zaterdagochtend 26 
oktober zal de oprit naar de tent worden 
hersteld. We hebben hier wat extra handjes 
bij nodig. Dus schroom niet, steek die 
handen nog een keertje lekker uit de 
mouwen! 
 
Jeugdpokeravond 
De jeugdcommissie zal dit jaar voor de jeugd 
pokeravondjes organiseren. Dit is voor jeugd 
vanaf  de middelbare school. Heb je zin om 
gezellig te pokeren dan ben je welkom op 26 
oktober om 19.30 bij de Poker hut 
(Weimerstraat 13). Opgeven kan voor 24 
oktober via: sofie-wernhout@hotmail.com  
 
Bingo 
Op 15 december zal de jaarlijkse gezelligste 
bingo van het jaar weer plaatsvinden. Ook 
dit jaar weer bij Café de Valk. Aanvang 
13.30.  
 
Open inschrijving ontwerp 2014 
Geachte creatieveling, ontwerper of 
geïnteresseerde. Dit jaar zal Buurtschap de 
Lent, net als vorig jaar, een open 
inschrijving houden voor het ontwerp van 
2014. De presentaties zullen medio januari 

worden gehouden. Voor meer informatie, 
richtlijnen of overige vragen kun je mailen 
naar secretariaat@buurtschapdelent.nl 
We zijn zeer benieuwd naar alle ideeën  
 
Seniorenmiddag 
Ook dit jaar staat er weer een 
seniorenmiddag/avond op het programma. 
Dit jaar bij Café de Valk op 7 november. 
Aanvang: 14.30. Ook dit jaar hebben we 
weer een leuk programma. 
Als het u niet lukt op eigen vervoer te komen 
is er de gelegenheid om te worden 
opgehaald. Laat dit dan weten bij één van de 
bestuursleden of mail naar  
secretariaat@buurtschapdelent.nl. 
Eigen bijdrage voor deze dag bedraagt ook 
dit jaar weer  €15,- 
 
Oliebollenactie 
Dit jaar zal de jeugdcommissie de 
succesvolle oliebollenactie van vorig jaar 
herhalen. Hou voor meer informatie de site, 
het gastenboek en de Facebook in de gaten!  


