
Om te onthouden 
 

➢ Bingo 

➢ 9 december 

➢ Ontwerpverkiezing voor de buurt 

➢ 10 december 

➢ Oliebollenactie 

➢ Bestellingen kunnen doorgegeven worden t/m 
16 december 

➢ Helpen met Kodex 

➢ 5 januari 

➢ Nieuwjaarsborrel 

➢ 6 januari 

➢ Pokertoernooi 

➢ 2 februari 
 

 
 

➢ Oud ijzerbak De container staat op het plein bij 
constructiebedrijf Jacobs. Let op! Er mogen geen 
koelkasten en diepvriezer in deze oud ijzer bak. 
Het gaat dus echt alleen om oud ijzer! 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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Ontwerp 2019 
Al onze buurtgenoten krijgen de eerste keus om een 
ontwerp in te dienen bij de buurt. Heb je ontwerp 
ambities en je ontwerp nog niet aangemeld? Mail 
dan naar secretariaat@buurtschapdelent.nl. 
Vervolgens krijg je een mail terug met bevestiging 
en de eisen waar je aan moet voldoen. Je hebt tot 7 
december de tijd om jouw ontwerp in te dienen! 
 
Ontwerpverkiezing 2019 
Dit jaar zal de kiescommissie op 7 december samen 
komen om een ontwerp uit te kiezen voor de buurt. 
Mocht de kiescommissie er niet aan uit komen, 
omdat ze allemaal kanshebbers zijn gaat de 
verkiezing naar de buurtgenoten. Deze verkiezing 
zal plaatsvinden op 10 december bij van T. Noteer 
deze datum dus voor de zekerheid in jouw agenda! 
 
Ben jij de grappenmaker van de bingo?  
Heb je zin in een gezellige activiteit met de buurt, 
leuke babbel te maken met mensen die je al even 
niet hebt gesproken of ben je puur uit voor de 
winst? Dan moet je naar de jaarlijkse bingo komen 
op 9 december aanstaande. Inloop vanaf 14.00 uur 
en we starten om 14.30 uur.  Neem je bingostempel 
mee en misschien ga jij er dit jaar wel met de 
hoofdprijs vandoor! 
 
Pokertoernooi 2019 
Begin maar weer met oefenen, want ons jaarlijkse 
pokertoernooi komt er weer aan! In 2019 vindt ons 
pokertoernooi plaats op 2 februari bij het Wierenbos 
in Wernhout. Schrijf deze datum in je agenda en zeg 
het vooral voort!  

 
De buurt sponsoren op een andere manier? Dat 
kan! 
Buurtschap de Lent heeft zichzelf aangesloten bij 
sponsorkliks. Wanneer je van plan bent om 
bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen bij bol.com of 
booking.com kan je via een speciale link op deze 
website doorgestuurd worden. Het bestellen is 
vervolgens nog hetzelfde, maar dan krijgt de 
buurtschap een klein percentage van je aankoop als 
sponsoring! Het kost jou niets extra en wij zijn er 
alleen maar blij mee! Wanneer je naar 
www.sponsorkliks.nl gaat en zoekt op Buurtschap 
de Lent, kan je vervolgens je bestelling doen.  
 
Oliebollenactie 
Dit jaar kunnen de oliebollen weer besteld worden 
via jc@buurtschapdelent.nl of door een appje te 
sturen naar Irma Kerstens. De oliebollen zullen op 
31 december thuis worden bezorgd. Er is keuze uit 
oliebollen (€1,- p.st.), krentenbollen (€1,- p.st.) 
 en appelbeignets (€1,50 p.st.). Een zak oliebollen 
en krentenbollen van 10 stuks is €9,- en een zak 
appelbeignets van 6 stuks is €8,-. 
 
Helpers met Kodex 
5 januari staat er weer een kodex gepland waar wij 
als buurt mogen helpen voor een mooi zakcentje. 
Heb je deze datum vrij en wil je graag helpen? Dit 
mag je laten weten aan Lonneke Matthijssen. Tegen 
die tijd zullen wij je ook benaderen met de vraag of 
je zou willen helpen.  
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