
Om te onthouden 
 
 

! Bingo 
! 14 december 
! Nieuwjaarsborrel 
! 3 januari 
! Pokertoernooi  
! 31 januari 
! Schaatsen  
! 22 februari 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

! 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 
 

! https://www.facebook.com/buurtschapdelent 
! https://twitter.com/BSdeLent 
! www.buurtschapdelent.nl  
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De buurt heeft gekozen!! 
Buurtschap Achtmaal en buurtschap de Lent gaan 
in 2015 op een heel bijzondere manier deelnemen 
aan bloemencorso Zundert. Omdat het een “van 
Gogh jaar” wordt hebben de buurtschappen 
besloten uit te gaan pakken op een zeer unieke 
manier. Buurtschap Achtmaal en buurtschap de 
Lent gaan beide een corsocreatie maken die elkaar 
zodanig versterkt en aanvult, dat besloten is onder 
1 titel deel te gaan nemen aan het corso.  
 
Werktitel: Impressions à la van Gogh. Naar het 
ontwerp van Harry van den Broek, met 
ondersteuning van Erik van Aert, Marius Arnouts, 
Patrick Gommers, Hans Jochems, Adri Mathijssen 
en Hans van Nederkassel. 
 
Het ontwerp bestaat uit 4 wagens, die elk een 
stemming van een seizoen suggereren. 2 wagens 
worden door buurtschap Achtmaal gebouwd, 2 door 
buurtschap de Lent. 
 
Het blijven 2 buurtschappen die EENMALIG samen 
onder 1 startnummer en titel rijden. 
 
Bingo 
Zondag 14 december vindt de jaarlijkse bingo plaats 
bij Café de Valk. Er is weer stad en land afgezocht 
voor de mooiste prijzen met ook dit jaar weer een 
schitterende hoofdprijs. Aanvang 14.30 uur. Zaal 
open vanaf 14.00 uur. Ga jij er dit jaar met de 
hoofdprijs vandoor? Ben erbij!  
 
 

 
Opruimen kerstmarkt Wernhout 
Vanuit de kerstmarkt in Wernhout is ons gevraagd 
om op dinsdagavond 16 december de tent van de 
kerstmarkt op te ruimen. De bijdrage die we 
hiervoor krijgen gaat naar de buurtschap. Zou jij 
graag een steentje bij willen dragen en komen 
helpen op deze dinsdagavond? Meld je dan bij Adrie 
Havermans of stuur een mailtje naar 
secretariaat@buurtschapdelent.nl. Vele handen 
maken licht werk en het is altijd fijn om een extra 
bijdrage voor de buurt te verzamelen.  
 
Nieuwjaarsborrel 
De jeugdcommissie organiseert op zaterdag 3 
januari de Nieuwjaarsborrel. Een goede gelegenheid 
om samen met je mede Lentenaren te proosten op 
het nieuwe jaar onder het genot van een hapje en 
een drankje. Ook dit jaar weer met een 
vreugdevuur. Kerstbomen mogen hiernaar toe 
worden meegenomen. Heb jij verder nog 
(stook)hout; overlegd dit dan eerst even met Adrie 
Schrauwen.  
 
Schaatsen 
De jeugdcommissie zit niet stil. Op 22 februari 
willen zijn met een groep gaan schaatsen. Zet dit 
alvast in jouw agenda. Verdere informatie volgt.  


