
Om te onthouden 
 

! Open inschrijving  
! Tot en met 6 december 
! Ontwerpkeuze 
! 13 december 
! Bingo 
! 18 december 
! Oliebollenactie  
! Bestellen tot 20 december 
! Nieuwjaarsborrel  
! 7 januari 
! noteren in agenda 
! 31 maart hulp bij evenement 
! Pokertoernooi de Lent 
! 18 februari 

 
 
 
 

! 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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Open inschrijving 
Ben of ken jij de nieuwe ontwerp(st)er(s) van de 
Lent? Na het succesvolle en gezellige afgelopen jaar, 
zijn we voor het komende bouwseizoen op zoek naar 
een nieuw ontwerp. Denk jij ons te kunnen 
verrassen en overtuigen met jouw ontwerp? Houd je 
niet in en stuur een mail 
naarsecretariaat@buurtschapdelent.nl voor meer 
informatie en de voorwaarden rondom het ontwerp. 
Dit kan tot en met 6 december. 
 
(mogelijke) ontwerpkeuze 13 december 
Indien uit de ontwerpverkiezingen 2 of meer 
ontwerpen uit de bus komen, mogen de 
buurtgenoten weer gaan kiezen. Dus schrijf deze 
datum alvast duidelijk in jullie agenda. De avond 
zal om 20.00 uur starten en de locatie is bij café 
van T. Indien er vanuit de ontwerppresentaties 
maar 1 ontwerp geschikt blijkt, zal het ontwerp 
tijdens de jaarvergadering worden gepresenteerd. 
Dit wordt uiterlijk 10 december gecommuniceerd.  
 
Bingo 18 december 
Ook dit jaar wordt er weer een gezellige bingo 
georganiseerd. De bingo vindt plaats bij Café de 
valk op zondag 18 december. Inloop vanaf 14.00 
uur en start om 14.30 uur. Ben erbij en maak weer 
kans op prachtige prijzen! 
 
Oliebollenactie 2016 
Ook dit jaar zal er weer een oliebollenactie 
plaatsvinden. Voor de mensen binnen de buurt zelf 
( die de flyer thuis krijgen) is er een bestellijst 
verstuurd met daarbij de nodige informatie. Voor de 

overige buurtgenoten is het natuurlijk ook mogelijk 
om mee te genieten van deze actie. U kunt 
oliebollen bestellen door een mailtje te sturen naar 
jc@buurtschapdelent.nl. Let op! De bestelling staat 
pas vast als deze bevestigd is door een reactie van 
de jeugdcommissie. De oliebollen zullen op 31 
december bij u thuis bezorgd worden. Geef daarom 
ook uw adres aan in de mail. Bestellen kan allen 
per volle zakken. Hieronder de soorten, aantallen en 
prijzen: 
Soort Aantal per zak Prijs per zak 
Oliebollen 10 €8,00 
Krentenbollen 10 €8,00 
Appelbeignets 5 €8,00 
Bestellen kan tot uiterlijk 20 december!!! Dus zorg 
dat je er op tijd bij bent.  
 
Nieuwjaarsborrel 
Na de goede opkomst van afgelopen jaar hopen wij 
jullie allemaal terug te zien op de Nieuwjaarsborrel 
2017 om met zo veel mogelijk buurtgenoten te 
kunnen toosten op het nieuwe jaar. Na het succes 
van vorig jaar zal ook dit jaar de Nieuwjaarsborrel 
plaats vinden in de pokerhut bij Adri en Linda 
Mathijssen. En wel op 7 Januari vanaf 19:30.  
 
Vrijwilligers gezocht voor 11 februari 
Op zaterdag 11 februari mogen we voor een 
bedrijfsfeestje een pokertoernooi organiseren. Lijkt 
het jou leuk om hierbij te helpen meld je dan aan 
bij secretariaat@buurtschapdelent.nl. Een gezellige 
gelegenheid om alvast te oefenen voor ‘ons’ 
Pokertoernooi op 18 februari!  


