
Om te onthouden 

 
 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 
 www.buurtschapdelent.nl  
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Nieuwjaarsborrel: 
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Dat betekend 

ook dat er weer een nieuw corsoseizoen van start zal 

gaan. De jeugdcommissie wil dit wederom vieren met 

een Nieuwjaarsborrel. Ook dit jaar zal het kampvuur 

weer branden om onze handen warm te houden en zal 

er gezorgd worden voor drankjes en hapjes. Wil je 

hierbij zijn? Kom dan 3 januari naar de bouwplaats 

voor een goede start van 2015. Heb je nog (stook)hout 

over wat op het kampvuur kan, overleg dan even met 

Adri Schrauwen. Aanvang: 19.00uur.  
 

 
Vaandelfeesten: 
Ook dit jaar staat Vaandelfeesten al weer snel voor de 

deur. Op zaterdag 10 januari heeft Buurtschap Klein 

Zundertse Heikant weer een mooi avondje geregeld. 

De dresscode is paars, chrome en zilver. Vanaf 19.30 

wordt je verwacht in het Cultureel Centrum om een 

kwartier laten de winnaar van het corso 2014 binnen te 

halen.  

Wil je mee fietsen vanuit de Lent? Houdt dan 

facebook en de site in de gaten voor een fietsschema.  

 
 
 
 
 
 

Pokertoernooi :  
Ons jaarlijks pokertoernooi komt er weer aan. Wil jij 

de pokerface van 2015 worden? Houdt dan 31 januari 

vrij. We gaan dan wederom strijden om de eretitel 

maar natuurlijk maken we er zoals gebruikelijk ook 

een gezellige avond van.  
Wil je jezelf al opgeven dat kan via: 

pokertoernooi@buurtschapdelent.nl.  
Het kan ook nog op de dag zelf tot 19.45.  
Aanvang van het pokertoernooi is 19.00uur, we 

starten om 20.00uur met de eerste ronde.  
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