
Om te onthouden 
 
 

! Oliebollenactie  
! Nieuwjaarsborrel 14-1 
! Pokertoernooi 10-3 
! Jaarvergadering 16-3 

 
 
 
 

! Toilet wagen Voor iedereen te huren. 
Informatie en reserveringen via Nadja 06-
31572728 
 

! 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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Ontwerpverkiezing  
De kiescommissie heeft hun hoofd dit jaar weer mogen 
buigen over de verschillende ontwerpen die zijn 
ingediend door eigen buurtgenoten. Uit deze ontwerpen 
zijn er twee naar voor gekomen die voldoen aan de 
criteria en groen licht gekregen hebben. Deze twee 
ontwerpen willen we graag aan de buurgenoten 
voorleggen op 11 december vanaf 19:00 en om  19:30 
uur starten we bij Restaurant ’t Paterke. Zien we je 
dan?  
 
Oliebollenactie:  
Bij deze flyer vind je een bestellijst voor de oliebollen die 
de JC weer komt rondbrengen. Heb jij ook zo’n zin in een 
lekker oliebol of appelbeignet? Op 17 december worden 
de briefjes opgehaald. Ben je dan niet thuis? Stuur dan 
je bestelling naar jc@buurtschapdelent.nl zet in het 
mailtje ook je adres en telefoonnummer dan. Als de 
bestelling is gelukt krijg je altijd een bevestigingsmail 
terug.  
 
Nieuwjaarsborrel!: 
Dit jaar zal de Nieuwjaarsborrel op zondag 14 januari 
zijn. Samen kunnen we het jaar weer goed gaan 
beginnen in de Pokerhut om 14.00uur. Tot dan!    
 
Kodex 
Op 6 januari hebben we de mogelijkheid om wat geld in 
het laatje van de buurt te krijgen, door te gaan helpen 
bij Kodex. Wil jij ook helpen? Geef je dan nog even op bij 
secretariaat@buurtschapdelent.nl We zoeken mensen 
voor zowel parkeren als andere taken.   
 
 
 
 

Stichting Bloemencommissie vacature 
De stichting bloemencommissie Zundert regelt voor alle 
20 aangesloten buurtschappen de verkoop van zoveel 
mogelijk dahlias en, voor zover nodig en zo gericht 
mogelijk, de inkoop van dahlias voor ons eigen 
bloemencorsoweekend. Binnen  de stichting is een 
vacature ontstaan:  
Kwaliteitscontroleur 
Bij elke levering heeft de kwaliteitscontroleur tot taak de 
buurtschappen voor binnenkomst te controleren op 
- klopt het aantal kisten met de bij geleverde 
administratie 
- zijn de kisten vol 
- zijn de bloemen van goede kwaliteit 
Nadat de 20 buurtschappen hun bestellingen hebben 
afgeleverde is het de taak aan het dagelijks bestuur om 
de bestelling af te ronden totdat deze in de vrachtwagen 
staat. 
Naast de bovengenoemde taken verwachten wij verder 
nog het volgende: 
- Het in een prettig en gezellig team te kunnen 
samenwerken. 
- met name in augustus en september vrije tijd. 
 
Heb jij interesse in deze functie?Informeer dan bij: 
Ludo Gommers: 06-55551883 
Frank Jochems: 06-51261222  
 
Verkeer regelen Carnaval Prinsenbeek  
Op 11 februari zoekt Boemeldonck weer 
verkeerregelaars. Heb jij interesse om carnavalzondag 
een handje te helpen? Mail dan je voor- en achternaam 
naar verkeersregelaars@corsozundert.nl en geef daarbij 
ook aan of je gebruik wil maken van het busvervoer van 
en naar Prinsenbeek.  
 


