
Om te onthouden 
 
 

Ø Open inschrijving ontwerp 
Ø Dit jaar weer een oliebollenactie! 
Ø Bestellen voor 22 december! 
Ø Nieuwjaarsborrel 
Ø 4 januari 
Ø Vaandelfeesten 
Ø 11 januari 
Ø Jaarvergadering  
Ø 17 januari  
Ø Pokertoernooi 
Ø 15 februari  

 
 

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

Ø Oud-ijzer bak 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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Oliebollenactie  
Ook dit jaar staat de jeugdcommissie weer 
voor je klaar voor olie/krentenbollen en 
appelbeignets! 1 zak olie- of krentenbollen 
(11 stuks) kost €7,50 en drie zakken voor 
€22,-. Voor een zak appelbeignets (6 stuks) 
betaal je €8,50 en drie zakken voor €24,- 
Bestellen kan tot 22 december via 
jc@buurtschapdelent.nl. Dinsdag 31 
december worden ’s middags de bestellingen 
thuisgebracht en afgerekend.   
 
Nieuwjaarsborrel 
Zaterdag 4 januari organiseert de 
Jeugdcommissie de jaarlijkse 
nieuwjaarreceptie. Aanvang 19.00 uur, bij 
de bouwlocatie. Een ideale gelegenheid om 
elkaar nieuwjaar te wensen onder het genot 
van een drankje. Zoals andere jaren wordt er 
dit jaar weer een kampvuur gestookt. Vanaf 
18.00 kan het hout worden afgegeven.  
 
Open inschrijving ontwerp 2014 
Geachte creatieveling, ontwerper of 
geïnteresseerde. Dit jaar zal, net als vorig 
jaar, een open inschrijving worden gehouden 
voor het ontwerp van 2014. De presentaties 
zullen medio januari zijn. Voor opgaves of 

informatie kun je mailen naar 
secretariaat@buurtschapdelent.nl. Opgeven 
kan tot 7 januari.  
 
Vaandelfeesten 
Dit jaar zal de winnaar van Corso 2013, 
Laer-akkermolen, de vaandelfeesten weer 
organiseren. Dit is elk jaar een mooi feestje 
om terug, maar ook vooral vooruit te kijken 
op het corsojaar! Dit jaar zullen de 
vaandelfeesten plaatsvinden op zaterdag 11 
januari. In het CCZ, ben erbij! 
 
Jaarvergadering  
Op vrijdag 17 januari om 20:30 uur zal de 
jaarvergadering plaatsvinden. Een goed 
moment om het afgelopen jaar te evalueren 
en alvast vooruit te kijken naar het komende 
jaar. Een extra reden om te komen is de 
uiteindelijke keuze voor het ontwerp van 
2014! Schrijf het alvast in je agenda en ben 
erbij in café de Valk.  
 
Pokertoernooi 
Dit jaar zal het pokertoernooi plaatsvinden 
op 15 februari! Wil jij met de titel ‘Pokerface 
van Zundert’ naar huis gaan, schrijf je in! 
Aanvang 19.30. Inschrijven via    
pokertoernooi@buurtschapdelent.nl 


