BUURTSCHAP
DE LENT

BUURTFLYER
NO: 109
Januari 2010

AVOND(T)URENTOCHT zaterdag 30 januari 2010
Het is weer zover. De route is uitgezet en getest door een
heus testteam. Wederom organiseren we samen met
buurtschap Terreik de inmiddels beroemd en beruchte
AVOND(T)URENTOCHT. Een spannende tocht met na afloop
een gezellig samenzijn voor jong en oud. De tocht gaat
grotendeels over onverharde wegen en paden. Denk daarom
aan stevige schoenen of laarzen en een goede zaklamp
Wanneer:
30 januari 2008
Start en einde: Fam. Huijbregts, Maalbergenstraat 12
Vertrektijd:
tussen 19:00 en 20:00 uur
Kosten:
Kinderen € 1,-, Volwassen € 2,We hopen ook hierbij weer vele buurtgenoten te mogen
begroeten. En breng gerust buren, vrienden en kennissen
mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Jaarvergadering 26 februari 2010
Dit jaar is de jaarvergadering van buurtschap de Lent op
vrijdag 26 februari. Deze avond zullen onze nieuwe ontwerpers
hun maquette van “Spreeuw” aan de buurtschap presenteren.
Hou deze datum dus alvast vrij in je agenda. Meer info volgt.

Zwemmen bij de Wildert 27 februari 2010
Buurtschap de lent heeft zwembad “de wildert” afgehuurd om
eens lekker sportief los te gaan. Dit op zaterdag 27 februari
van 17.30 tot 19.30. Wederom is iedereen welkom. Dus leg
alvast je “speedo” klaar. De kosten zijn 2,50 p.p. zie ook de
website van het zwembad. www.zwembad-dewildert.nl

Om te onthouden
 Avond(t)urentocht op zaterdag 30 januari 2010
Zet deze datum alvast in uw agenda.

 Jaarvergadering op vrijdag 26 februari 2010
 Zwemmen met buurtschap de Lent 27 februari 2010
Pokeren BS de Lent op zaterdag 6 maart 2010
Op zaterdag 6 maart is het nog steeds groeiende en wijd en
zijd bekende staande pokertoernooi van buurtschap de Lent.
Als je liefhebber bent van het spelletje pokeren moet deze
datum dus zeker niet ontbreken in je agenda. Meer info volgt.

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

 24-05-2010 kindermiddag

