
Om te onthouden 
 

! Seniorenmiddag  
! 10 november 
! Opgeven 
! Creatieve club 
! Olliebollenactie komt eraan! 
! noteren in agenda 
! 31 maart hulp bij evenement 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
! 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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Seniorenavond 
Op donderdag 10 november is het 
seniorenmiddag. Het belooft weer een 
gezellige middag te worden. Hiervoor kan je 
je opgeven bij Anniek van Nederkassel via 
0765972035 of via 
anniek.van.nederkassel@planet.nl 
De middag zal starten om 14.30 uur bij Café 
van T. De eigen bijdrage voor deze middag 
met aansluitend heerlijk eten bedraagt 
17,50 euro. Opgeven kan tot en met 5 
november. We hopen jullie allemaal weer te 
mogen ontvangen op deze gezellige middag.  
 
Oliebollenactie 2016 
Ook dit jaar zal er weer een oliebollenactie 
zijn. Deze zal echter iets anders aangepakt 
worden. Voor de mensen binnen de buurt 
(buurtgenoten die de flyer thuisgestuurd 
krijgen) zal er een bestellijst rondgestuurd 
worden samen met de volgende flyer. De 
bestellijsten zullen op 17 of 18 december 
worden opgehaald en zo bent u er zeker van 
dat u de oliebollen niet mist. De 
buurtgenoten die buiten de buurt wonen 
kunnen de oliebollen via de mail bestellen. 
Verder informatie over de oliebollenactie 
volgt later.  
 

Creatieve club 
Dit jaar is het idee geopperd om in de winter 
met een aantal personen een club te vormen 
om in de winter creatieve ideeën die al een 
tijdje op de plank liggen, of die nog geheel 
dienen te worden gevormd aan de slag te 
gaan. Er zal met deze club 1 keer per 
week/twee weken worden samen gekomen 
om alle creatieve oplossingen/ideeën/ 
handigheden rustig te kunnen uitwerken. 
We hebben hier natuurlijk wel de “creatieve” 
mensen voor nodig. Dus heb jij zin om mee 
te denken aan verschillende dingen rondom 
de bouw geef je dan op bij Martijn Pinxteren 
of Nadja Schrauwen. M.pinxteren@home.nl 
of nadjaschrauwen@hotmail.com. Een goede 
gelegenheid om in de winter ook af en toe 
met corso bezig te kunnen zijn en je 
creativiteit de vrije loop te laten! 
 
31 maart 
Wij zijn gevraagd door de Arjan van Dijk 
groep om op  31 maart te ondersteunen bij 
de parkeerfaciliteiten voor dat evenement. 
We hebben die avond ongeveer 20 mensen 
nodig. Dus zou je willen helpen, blok deze 
avond dan alvast in je agenda. Meer 
informatie volgt.   


