
Om te onthouden 
 
 

! 2 januari 
Nieuwjaarsborrel  

! 9 januari 
Vaandelfeesten 

! 11 januari 
Deadline indienen ontwerp 

! Houd Facebook/website in de gaten 
! Knollen splitsen 
! 19 januari 
! Ontwerpkeuze buurtgenoten 
! 30 januari 
! Pokertoernooi 

 
 
 
 
30 Toilet wagen Voor iedereen te huren. 

Informatie en reserveringen via John 
Peeters 076 597 6626 
 

31 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 
 

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

33 https://twitter.com/BSdeLent 
34 www.buurtschapdelent.nl  
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Merry Christmas! 
Buurtschap de Lent wenst alle buurtgenoten een 
gelukkig en gezond Nieuwjaar! Fijne dagen en we 
zien jullie graag snel terug tijdens een van onze 
activiteiten!  
 
Nieuwjaarsborrel 
Dit jaar gaat de jeugdcommissie 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. 
 
Knollen splitsen 
In januari is het weer tijd om de knollen te splitsen. 
Houd het gastenboek van de website en de 
Facebook in de gaten voor de data, locatie en 
tijdstippen.  
 
 

19 januari optionele keuzeavond ontwerp 
Aangezien we dit jaar weer een open inschrijving 
hebben voor het ontwerp van 2016 wordt er hier 
even aangegeven wat de precieze procedure is.  
In de week van 11 januari worden alle ontwerpen 
die zijn ingeschreven bekeken en beoordeeld door 
de kiescommissie.  
Op donderdag 14 januari wordt er een selectie 
gemaakt van de ontwerpen die mogelijk gebouwd 
kunnen worden bij BS de Lent.  
Daarna is het aan jullie! Op dinsdag 19 januari 
mogen de buurtgenoten gaan stemmen op hun 
favoriete ontwerp (maximaal 3 ontwerpen worden 
gepresenteerd).  
Maar; als er tijdens het beoordelen en selecteren 
wordt besloten dat maar 1 ontwerp kan worden 
gebouwd, zal deze avond niet doorgaan. Tijd en 
locatie wordt later bekend gemaakt. Houd deze 
avond dus vrij, indien jij mee wil beslissen over het 
ontwerp van 2016!!  
 
Pokertoernooi  
Op zaterdag 30 januari, is het weer zover; ons 
jaarlijks terugkerende Pokertoernooi. Heb jij dit jaar 
al geoefend op je pokerface, of de ultieme tactiek 
bedacht om dit jaar aan de finaletafel te belanden? 
Wie weet ga jij er dit jaar wel vandoor met de titel “ 
Pokerface van Zundert 2016”  
Het toernooi zal plaatsvinden bij Hans Jochems,  
Kleine Heistraat 2c. Vanaf 19.00 uur kan iedereen 
zich inschrijven. Inschrijven kan ook via 
pokertoernooi@buurtschapdelent.nl. Om19.30 uur 
zal het toernooi van start gaan. Inschrijven is gratis.  


