
Om te onthouden 
 
 

! Nieuwjaarsborrel 14-1 
! Pokertoernooi 10-3 
! Jaarvergadering 16-3 

 
 
 
 

! Toilet wagen Voor iedereen te huren. 
Informatie en reserveringen via Nadja 06-
31572728 
 

! 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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Vaandelfeest 
Op zaterdag 13 januari organiseert Buurtschap 
Schijf hun vaandelfeest. Dit keer is het feest niet in 
bij Bij ons.. maar aan de Rucphenseweg 57.  Je 
kunt gebruik maken van de pendelbus een retourtje 
voor €5 p/p naar het Vaandelfeest. Vanaf 100 
personen brengt een pendelbus je naar de 
feestlocatie en haalt je daar ook weer op. 
Opstapplaats is op het Oranjeplein. De bus rijdt op 
vaste tijden: vanaf 19 tot 20 uur en vanaf 1.00 tot 
2.00 uur. Meld je aan door een prive bericht te 
sturen op de Buurtschap Schijf pagina of een 
mailtje naar info@buurtschapschijf.nl 
 
Verkeer regelen Carnaval Prinsenbeek  
Op 11 februari zoekt Boemeldonck weer 
verkeerregelaars. Heb jij interesse om 
carnavalzondag een handje te helpen? Mail dan je 
voor- en achternaam en een kopietje van je 
verkeersregelaarpasje  naar 
secretariaat@buurtschapdelent.nl  en geef daarbij 
ook aan of je gebruik wil maken van het busvervoer 
van en naar Prinsenbeek.  
 

Bloemenveld!!:  
Voor het komend corso zijn we op zoek naar een 
nieuw bloemenveld. Heb jij of ken jij iemand die een 
stuk grond heeft (ong. 2 hectare) waarop onze 
dahlia’s het komend seizoen kunnen gaan groeien? 
Neem dan even contact op met Roy Doomen 
0646475590  of John Peeters 0620842253 van 
de bloemencomissie, zodat we samen de opties 
kunnen bespreken.  

Nieuwjaarsborrel!: 
Dit jaar zal de Nieuwjaarsborrel op zondag 14 
januari zijn. Samen kunnen we het jaar weer goed 
gaan beginnen in de Pokerhut (weimerstaat 13) om 
14.00uur. Tot dan!    
 
Bouwen:  
Het is pas eind december, maar toch zijn we al bezig 
met de wagen van Sven en Ad. De bouwcommissie 
organiseert medio januari een avond waarop 
iedereen welkom is om een start te maken met de 
bouw. Op deze avond zullen we samen kijken naar 
de verschillende onderdelen van de wagen en 
interesses van bouwers. Alle onderdelen van het 
bouwen van de wagen, en taken hierom heen zullen 
worden besproken. Houd facebook/instagram/mail 
en flyer in de gaten voor meer info en de exacte 
datum.  
 
Helpers-poule:  
Om onze kas te spekken hebben we jullie al 
meerdere keren gevraagd te helpen bij het 
parkeeractiveiten van o.a. Jaislings en Kodex. 
Omdat dit een grote opbrengstenpost is (ben je 
benieuwd hoeveel dit opbrengt, kom dan vooral 
naar de jaarvergadering!) willen we graag een 
helperspoule opstellen. Vind jij het leuk om een 
aantal keer per jaar te helpen, geef je dan op bij 
Lonneke via 0654221020. We zoeken niet alleen 
parkeerhulp, maar ook mensen die het leuk vinden 
om bij de ingang van een tentfeest te staan, bij de 
nooduitgang, bij de verkoop van munten of de 
uitgifte van wc-bandjes.    


