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Open inschrijving ontwerp 2010
Buurtschap de Lent houdt voor het bloemencorso jaar 2010
een open inschrijving voor iedereen met ontwerp ambities.
Ieder die wil ontwerpen voor de Lent wordt hiermee dus
uitgenodigd om mee te doen. Schroom niet om in te dienen.
De inschrijving loopt tot 6 december 2009. Op 12 december
worden alle inschrijvers uitgenodigd om hun idee te
presenteren aan de werkgroep bouw en het bestuur. U kunt
indienen
door
u
aan
te
melden
via
secretariaat@buurtschapdelent.nl of met een telefoontje aan
Wil Nouws 076 597 6008
Bingo 13 december in Café de Valk
Op zondag 13 december organiseert de activiteiten werkgroep
weer onze jaarlijkse bingo. Zoals gewoonlijk weer met leuke
prijzen en tijd voor een gezellig praatje. De zaal is open vanaf
14.00 uur. De bingo begint om 14.30. Iedereen is welkom dus
breng gerust je buren of kennissen mee.
Pokeren BS de Lent op zaterdag 6 maart 2010
Op zaterdag 6 maart is het ondertussen wijd en zijd bekende
pokertoernooi van buurtschap de Lent. Als je liefhebber bent
van het spelletje pokeren moet deze datum dus zeker niet
ontbreken in je agenda. En met de feestdagen voor de boeg
kan er even flink geoefend worden. Meer info volgt.
Nieuwsbrief jeugdcommissie
De jeugdcommissie wil zelf een nieuwsbrief voor de lentse
jeugd maken. Hiervoor willen ze graag de adressen van alle
jeugdigen in de buurtschap. Je kunt jezelf of je kinderen
aanmelden
via
jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl
Hou ook de website in de gaten want de jeugd heeft leuke
plannen in de komende tijd.

Om te onthouden
 Open inschrijving ontwerp 2010
kijk ook op de website www.buurtschapdelent.nl
 Bingo 13 december in Café de Valk
zondag 13 december. Zaal open 14.00 uur.
Aanvang bingo 14.30 uur. In café de Valk.
 Nieuwsbrief van de jeugdcommissie
Wil je deze ook ontvangen mail dan je adres door aan
jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl

 Pokeren BS de Lent op zaterdag 6 maart 2010
Zet deze datum alvast in uw agenda.

