
Om te onthouden 
 
 

! 2 januari 
Nieuwjaarsborrel  

! 9 januari 
Vaandelfeesten 

! 11 januari 
Deadline indienen ontwerp 

! 20 december  
! Deadline bestellen oliebollen 
! 13 december 
! Bingo 

 
 
 
 

! 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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Oliebollenactie  
Iedereen weet wel 
dat we dit jaar de 
oliebollen actie weer 
hebben opgepakt dit 
jaar gaan we de 
oliebollen bestellen 
bij van Hasselt. We 
hebben gewone 
oliebollen en 
krentenbollen 10 in een zak voor 8 euro en 
appelbeignets 5 in een zak voor 8 euro. Je kan 
bestellen tot 20 december de bestelling mail je 
naar jc@buurtschapdelent.nl je bestelling staat 
vast als je bevestiging hebt gehad. Vergeet niet te 
bestellen. 
 
Corsobanen markt  
Het corso zoekt adviseurs met juridische kennis, 
maar ook creatieve websiteontwerpers. 
Contactpersonen voor de muziekkorpsen in de stoet 
of een begeleider voor Daantje Dahlia. Online 
marketeers maar ook relatiebeheerders voor de 
sponsoren. En ga zo maar door. Heb je altijd al eens 
iets voor het corso willen doen? Loop dan eens 
binnen bij de banenmarkt. Ben je een doener of 
juist een denker? Een creatieveling of juist heel 
gestructureerd? Een bouwer, een sjouwer of een 
mauwer? Voor iedereen is er wel wat te doen bij het 
corso. 
De banenmarkt vindt plaats in CultuurCentrum 
Zundert op dinsdag 1 december van 19.00 uur tot 
21.30. De koffie is gratis. 

Nieuwjaarsborrel 
Dit jaar gaan we de 
Nieuwjaarsborrel in een 
nieuw jasje steken. Om 
te beginnen is de 
Nieuwjaarsborrel dit jaar 
op een andere locatie. En 
wel bij de pokerhut (Adri 
en Linda Weimerstraat 13). Dit jaar dus geen kou. 
De jeugdcommissie heeft ook nog verrassingen 
maar die kom je te weten als je komt ☺. De 
Nieuwjaarsborrel is op 2 januari 2016 vanaf 
19:30. Dus kom allemaal gezellig.  
 
Ontwerper gezocht 
Ben of ken jij de nieuwe ontwerp(st)er(s) van de 
Lent? Na het succes met Achtmaal afgelopen jaar, 
zijn we dit jaar weer opzoek naar een nieuw ontwerp 
voor het jaar 2016. Houd je niet in en stuur een 
mail naar secretariaat@buurtschapdelent.nl voor 
meer informatie en de voorwaarden. Dit kan tot 11 
januari. 
 
Bingoooo!!: 
Op 13 december halen we de ballenmolen weer van 
zolder en zorgen we dat er weer vele prijzen te 
winnen zijn. Vanaf 14.00uur starten we met een 
bakje koffie om de zenuwen in bedwang te houden. 
Vanaf 14.30uur barst de strijd los. Zorg voor een 
goed schrijvende pen als je er zeker van wil zijn dat 
je kans maakt op de ongetwijfeld leukste hoofdprijs 
tot nu toe! 


