
Om te onthouden 
 
 

 Pokertoernooi 24-3 
 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  

 

 

BUURTSCHAP 
 

DE LENT 
 

 

 
 
 

BUURTFLYER 
NO: 206 

Januari 2018 

 
 

 

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/BSdeLent
http://www.buurtschapdelent.nl/


Bloemenveld!!:  
Voor het komend corso zijn we nog dringend 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 bloemencommissie, zodat we 

samen de opties kunnen bespreken.  
 

Jaarvergadering  
Op 16 maart is onze jaarvergadering. De officiële 
agenda volgt in de komende flyer, maar zet deze 
datum vast in je agenda. Er zal tevens uitleg 

gegeven worden over de nieuwe werkwijze van 
verkeersbegeleiding.  
 
Bouwen:  
Het is pas begin januari, maar toch zijn we al bezig 
met de wagen van Sven en Ad. De bouwcommissie 
organiseert 24 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. Ben je een plakker/lasser/ 
beweger/lichttechnieker/manusjevanalles of heb je 

ideeën om de bouw te verbeteren kom dan vanaf 
20:00 uur naar Kleine Heistraat 2c (de kantine van 
Hans Jochems).  

 

Helpers-poule:  
Om onze kas te spekken hebben we jullie al 

meerdere keren gevraagd te helpen bij het 
parkeeractiviteiten van o.a. Jaiselings 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.    

 

Telefoonboeken: 
Zoals jullie wellicht gehoord hebben zal de papieren 
versie van het telefoonboek verdwijnen. Om de 

toekomst van ons papier-maché veilig te stellen 
vragen we jullie om jullie telefoonboek te bewaren 

(en die van je buurman/moeder/oma/kennis/ 
schoolvriendjes etc. etc.) en in te leveren bij het 
bestuur! Dankjewel alvast!!   

 

Pokertoernooi: 
In tegenstelling tot eerdere berichten zal dit jaar het 

pokertoernooi op 24 maart zijn! De locatie blijft bij 
’t Paterke. Meer informatie volgt! 


