
Om te onthouden 
 
 

Ø Open inschrijving ontwerp 
Ø Vaandelfeesten 
Ø 11 januari 
Ø Jaarvergadering  
Ø 17 januari  
Ø Pokertoernooi 
Ø 15 februari  

 
 

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

Ø Oud-ijzer bak De container staat bij op het plein 
bij constructiebedrijf Jacobs. Iedere zaterdag 
ochtend kun je daar terecht van 08:00 tot 12:00 
uur 
 

Ø https://www.facebook.com en dan zoeken op 
 Buurtschap De Lent              

Ø https://twitter.com/BSdeLent 
Ø www.buurtschapdelent.nl  
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Open inschrijving ontwerp 2014 
Geachte creatieveling, ontwerper of 
geïnteresseerde. Dit jaar zal, net als vorig jaar, 
een open inschrijving worden gehouden voor 
het ontwerp van 2014. De presentaties zullen 
medio januari zijn. Voor opgaves of informatie 
kun je mailen naar 
secretariaat@buurtschapdelent.nl. Opgeven kan 
tot 7 januari.  
 
Vaandelfeesten 
Dit jaar zal de winnaar van Corso 2013, Laer-
akkermolen, de vaandelfeesten weer 
organiseren. Dit is elk jaar een mooi feestje om 
terug, maar ook vooral vooruit te kijken op het 
corsojaar! Dit jaar zullen de vaandelfeesten 
plaatsvinden op zaterdag 11 januari. In het 
CCZ, ben erbij! 
 
Jaarvergadering  
Op vrijdag 17 januari om 20:30 uur zal de 
jaarvergadering plaatsvinden. Bij Café de Valk 
 
Agenda  
 
1.Opening 
2.Financieel verslag 
3.Veranderingen en verbeterpunten vanuit 
bestuur en commissies 
4.Verbeterpunten vanuit buurtgenoten 
5.Visie en Missie Stichting Bloemencorso 

Zundert 
6.Bestuursverkiezing 
7.Rondvraag 
8.Afsluiting jaarvergadering 
9.Pauze 
10.Ontwerp keuze 
 
Tijdens de jaarvergadering zijn Adri Schrauwen, 
Honoré Dictus en John Vriends periodiek 
aftredend. John stelt zich herkiesbaar, maar 
Adri en Honoré niet meer. Het bestuur heeft 
Adri Havermans en Nadja Schrauwen bereid 
gevonden om zitting te nemen in het bestuur en 
dragen daarom Adri Havermans, Nadja 
Schrauwen en John Vriends voor voor 
(her)benoeming in het bestuur. Uiteraard staat 
het buurtgenoten vrij zich ook kandidaat te 
stellen. Zij dienen dit dan te melden bij de 
secretaris voor 15 januari via 
secretariaat@buurtschapdelent.nl. 
 
Pokertoernooi 
Dit jaar zal het pokertoernooi plaatsvinden op 
15 februari! Wil jij met de titel ‘Pokerface van 
Zundert’ naar huis gaan, schrijf je in! Aanvang 
19.30. Inschrijven via    
pokertoernooi@buurtschapdelent.nl 


