
Om te onthouden 
 

 Seniorenmiddag  

 9 november 
 Dorpsquiz 

 27 oktober 
 Bingo 
 17 december 

 Deadline indienen ontwerp 
 1 december 

 Eventuele ontwerpkeuze avond 
 11 december 
 Acties bloemenveld 

 Houd de app en de website in de gaten voor 
precieze data en tijden! 

 

 
 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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Seniorenmiddag 9 november 
We zijn weer bezig met het organiseren van de 

seniorenmiddag. Dit zal plaatsvinden op 9 
november. We gaan er een gezellige middag van 
maken bij Café de Valk. Hier wordt je om half drie 

verwacht. De eigen bijdragen zijn € 17,50 per 
persoon. We zullen niet naar een andere locatie 

vertrekken. Daarna zal er gezamenlijk worden 
gegeten. Kun je er ‘s middags niet bijzijn maar wil je 
wel mee eten? Geef dit dan aan op het moment dat 

je je opgeeft. Opgeven kan tot en met zaterdag 4 
november via: anniek.van.nederkassel@planet.nl, 

0614789511, 076-5972035 of via een van de 
bestuursleden  
 

Interesse commissie/bestuursleden 
Tijdens de afgelopen evaluatieavond bleek dat 

ongeveer dertig procent van de buurtgenoten die de 
vragenlijst hebben ingevuld interesse hebben in een 
bestuurs- of commissiefunctie. Dit vinden wij super 

om te horen! Wij zouden het namelijk heel fijn 
vinden als nog meer mensen zich extra betrokken 

voelen bij Buurtschap de Lent en hiervoor zijn/haar 
verantwoordelijkheden willen nemen! Indien deze 
interesse echt serieus is horen wij graag van jullie! 

Jullie kunnen dit altijd aangeven bij één van de 
bestuurs- of commissieleden of door een mailtje te 

sturen naar secretariaat@buurtschapdelent.nl. Dit 
kan natuurlijk ook om gewoon een keer mee te 
kijken en te ervaren hoe het is! We zijn benieuwd 

naar jullie inbreng! 
 

 

 

 
Indienen ontwerp 

Nogmaals de informatie over de ontwerpverkiezing: 
Iedere buurtgenoot van Buurtschap de Lent heeft 
voorrang op de ontwerpkeuzeverkiezing voor het 

ontwerp van 2018. 
Sluitingsdatum voor de inschrijving van jouw 

ontwerp is 1 december 2017. Inschrijven kan dus 
tot en met deze datum via 
secretariaat@buurtschapdelent.nl. Geef hierbij wel 

aan hoeveel ontwerpen je wilt presenteren. Je wordt 
namelijk ingedeeld op tijd en bij meerdere 

ontwerpen dien je natuurlijk wel de juiste 
hoeveelheid tijd te hebben om jouw ontwerp goed te 
kunnen presenteren. De presentaties zelf zullen 

plaatsvinden op 7 december. Voor meer informatie 
kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden of 

via secretariaat@buurschapdelent.nl. Indien er 
meerdere mogelijkheden vanuit de kiescommissie 
worden gekozen, is er op 11 december een 

ontwerpkeuze avond.  
 

 
Bingo 17 december 
Op 17 december zal onze jaarlijkse bingo weer 

plaatsvinden. Ook dit jaar kunnen er weer mooie 
prijzen worden gewonnen. Er is geen inschrijving 

nodig. Aanvang: 14.00 uur. Locatie: Café de Valk. 
Dus heb je zin in een gezellige middag vol spanning 
en sensatie en heb jij het geluk aan jouw kant? Dan 

zien we je graag op de bingo!  
 

mailto:anniek.van.nederkassel@planet.nl
mailto:secretariaat@buurtschapdelent.nl
mailto:secretariaat@buurschapdelent.nl

