
Om te onthouden 
 

! Nieuwjaarsborrel  
! 7 januari 
! noteren in agenda 
! 23 maart hulp bij evenement 
! Pokertoernooi maas jacobs 
! 11 februari 
! Schaatsen 
! 12 februari 
! Pokertoernooi de Lent 
! 18 februari 
! Helpen parkeren  
! 21 januari en 31 maart 
! 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 
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 21 januari 
Voor een evenement op 21 januari zijn we weer 
op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons 
kunnen helpen om een bijdrage te verkrijgen 
voor BS de Lent. Het betreft helpen met 
parkeren tussen 18.00 uur en 02.00. We 
hebben ongeveer 15 personen nodig. Na 20.00 
uur kunnen van deze groep al een groot aantal 
stoppen. Opgeven hiervoor bij mark brosens: 
mark.brosens@home.nl 
 
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!  
 
 
 

Schaatsen 12 februari 
Voor de jeugdleden van de buurt staat er weer 
een leuke activiteit op de planning. We gaan 
schaatsen! En wel op zondag 12 februari. Dit 
zal van ongeveer half 11 tot 5 duren, precieze 
tijden worden later doorgegeven. De kosten zijn 
€10,- per persoon. Als je zin heb op mee te gaan 
kun je je opgeven door een mailtje te sturen 
naar jc@buurtschapdelent.nl. Opgeven kan tot 
10 februari. 
 
Pokertoernooi 18 februari 
Het is weer zover; het jaarlijkse pokertnooi! 
Vanaf 19.30 uur gaan we van start met drie 
rondes, waarbij in de laatste ronde uiteindelijk 
wordt bepaald wie er met de felbegeerde prijs 
naar huis zal gaan. 
Inschrijven kan via: 
pokertoernooi@buurtschapdelent.nl en op de 
avond zelf vanaf 19.00 uur. 
 
Delfts blauwe attributen gezocht  
Voor het maken van de maquette is de 
ontwerper, Ad, op zoek naar delfts blauwe 
attributen (schaaltjes, kommen, beeldjes ed.) 
om het uiteindelijke beeld te kunnen vormen. 
Indien jij deze nog hebt en de Lent ze mag 
lenen, kun je de attributen afgeven bij Hans 
Jochems.  


