
Om te onthouden 
 
 

 Kijken bij Lepelstraat 3-2 
 Schaatsen 12-2  

 Pokertoernooi 18-2 
 Delfts Blauw  

 Jaarvergadering 24-3 (zet alvast in je 
agenda)  
 

 
 

 
 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 

 www.buurtschapdelent.nl  
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Bezoeken carnaval Lepelstraat 
Het is jullie vast niet ontgaan dat onze nieuw 

ontwerper Ad een fanatiek carnavalsbouwer is. Vind 
je het leuk om een avond te gaan kijken hoe de 

bouw van een carnavalswagen gaat? Op 3 februari 
vertrekken we om 19.00uur bij Hans Jochems. 
Weet je al zeker dat je mee wilt gaan, app/mail/bel 

dan eventjes naar Hans, zodat we op je wachten 

voor we naar Lepelstraat rijden.  
 

 
Schaatsen JC 
De jeugdcommissie heeft weer een leuke activiteit 

op de planning staan. Op zondag 12 februari gaan 
we schaatsen op de kunstschaatsbaan in  Breda. 

De kosten zijn €10,- pp exclusief de schaatshuur 
(als je zelf geen schaatsen hebt). We zullen om half 
11 verzamelen op het  Anton Jurriensplein. Wil je 

meegaan, geef je dan op via jc@buurtschapdelent.nl 
of via een berichtje aan een van de leden van de JC.  
. 
Pokeren:  
Op 18 februari gaan we weer spelen om de titel: 
“Pokerface van Zundert.” Zoals voorgaande jaren 

zijn we weer welkom in de loods bij de familie 
Jochems aan de Kleine Heistraat. De inkom is vanaf 

19.00 en we beginnen om 19.30. Vooraf opgeven is 
mogelijk via pokertoernooi@buurstchapdelent.nl je 
bent dan verzekerd van een plekje aan de 

pokertafel.  
 

 

 

Delfts Blauw:  
Al eerder is een oproep geweest aan de 

buurtgenoten voor het uitlenen van Delfts Blauwe 
spullen. Er zijn al enkele enthousiast buurtgenoten 
die spullen hebben uitgeleend, maar hoe meer 

spullen we kunnen vinden hoe beter. Heb jij nog 
wat spullen liggen en wil je ze uitlenen, zodat we de 

maquette nog beter kunnen maken, dan kun je dit 
melden via secretariaat@buurtschapdelent.nl  
 

Parkeren  
Zoals al eerder gecommuniceerd via de flyer zijn we 
opzoek naar hulp bij het parkeren van een groot 

aantal auto’s vanwege een feest bij Jaisling. 
Hiervoor kunnen we een leuke cent voor de buurt 

verdienen. Op 31 maart heeft Jaisling ons weer 
gevraagd te helpen met een evenement. Heb je tijd 
en zin om te komen helpen, dan kun je jezelf 

melden bij John Peeters of Mark Brosens. Ook 
degene die (nog) geen verkeersregelaarscursus 

hebben gedaan  zijn welkom om te komen helpen.  
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