Om te onthouden

BUURTSCHAP
 Seniorenavond
donderdag 8 november vanaf 14:30 uur.
 Bingomiddag
Zondag 16 december vanaf 14:00 uur.

DE LENT

 Nieuwjaarsborrel
Zaterdag 5 januari vanaf 19:00 uur.
 Pokertoernooi
Medio februari 2013

 Toilet wagen Voor iedereen te huren. Informatie en
reserveringen via John Peeters 076 597 6626



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

BUURTFLYER
NO: 143
Oktober 2012

Ontwerpen voor bloemencorso 2013
Koen Aerts
heeft aangegeven in 2013 niet te gaan
ontwerpen. Dave en Ruud gaan samen verder en willen weer
graag voor de Lent ontwerpen. Naast dit duo willen wij ook
buurtgenoten met ontwerp ambities een kans geven. Daarom
ook dit jaar weer een besloten inschrijving voor alleen
buurtgenoten. Inschrijvingen moeten voor 1 december 2012
bij de secretaris ingediend zijn. Hier kunnen ook voorwaarde
waar het ontwerp aan moet voldoen worden opgevraagd.
Begin december zullen alle ontwerpen inclusief dat van Ruud
en Dave getoetst worden op haalbaarheid door bestuur en
bouwcommissie. Als er meer dan 1 ontwerp door komt volgt
er een keuzeavond door de buurtgenoten, is er geen haalbaar
ontwerp volgt er alsnog een open inschrijving en als er maar
1 haalbaar ontwerp is, is dat het ontwerp wat we in 2013
gaan bouwen.

Bingo op zondag 16 december
Dit jaar organiseren we weer de bingo in december. We
spelen bingo in het kleine zaaltje bij café de Valk en we
starten zo rond de klok van 14.00 uur. Er worden weer 6
ronden gespeeld en we hebben een hele mooie hoofdprijs.
Iets wat goed past bij deze zuinige tijden. Zorg dat je er op
tijd bij bent. Het belooft weer een gezellige middag te
worden!

De nieuwjaarsborrel 2013
Op 5 januari 2013 organiseert de jeugdcommissie weer de
nieuwjaarsborrel. Iedereen is dan vanaf 19.00
uur van harte welkom op de bouwlocatie. Wij
zorgen voor een kampvuur en wat lekkers. Je
mag je kerstboom meebrengen voor op het
kampvuur. Rond het einde van de avond
komen wij nog even met de bus langs voor
een vrijwillige bijdrage voor snacks en drank.
Wij hopen dat we jullie allemaal op 5 januari
een gelukkig 2013 kunnen wensen.

Seniorenmiddag / avond
8 november 2012 bij café van T.
aanvang 14:30 uur
Deze middag organiseren we speciaal voor onze senioren
buurtgenoten. En zoals u kunt lezen starten we om
14.30 uur. We beginnen met een bakje koffie/thee met
iets lekkers. Daarna gaan we iets doen waar iedereen
aan mee kan doen. Rond 17.30 uur staat er een lekkere
warme maaltijd voor iedereen klaar. De eigen bijdrage
voor deze middag is 15,- euro per persoon. Hiervoor
krijgt u de warme maaltijd, koffie/thee met lekkers bij
binnenkomen
en
twee
consumptiebonnen
per
persoon. Uiteraard is er volop tijd om lekker te buurten.
Als het niet lukt om al vanaf 14.30 uur aanwezig te zijn,
geen probleem, dan sluit u gewoon later aan. Geef dit
dan even door bij het opgeven (eigen bijdrage blijft 15,euro) We hopen veel senioren op deze middag te mogen
begroeten om er samen een gezellige middag/avond van
te maken. Mocht vervoer voor u een probleem zijn, geef
dit even aan dan wordt dit voor u geregeld. In verband
met de voorbereiding moet u opgeven voor 3 november.
Bij de inwoners van de buurtschap komt een bestuurslid
langs. De andere buurtgenoten kunnen opgeven per mail
secretariaat@buurtschapdelent.nl of telefoon 076 597
6008. Betaling van eigen bijdrage is bij binnenkomst op
de 8e november.

Foto’s & film Hebt u dit jaar ook foto’s en/of film van
het bouwen, plukken of andere buurtactiviteiten. Neem
dan even contact op met Wil Nouws. 076 597 6008. BVD.

