
Om te onthouden 
 

 Jaarvergadering  

 16 maart 
 Helpen Kodex 

 17 maart 
 Pokertoernooi  
 24 maart 

 Toilet wagen Voor iedereen te huren. 
Informatie en reserveringen via Nadja 

Schrauwen 0631572728 
 
 

 
 Oud ijzerbak De container staat bij op het plein 
bij constructiebedrijf Jacobs. Let op! Er mogen 

geen koelkasten en diepvriezer in deze oud ijzer 
bak. Het gaat dus echt alleen om oud ijzer! 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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Jaarvergadering   
 
Dit jaar vindt de jaarvergadering plaats op vrijdag 
16 maart bij Café de Valk. Inkom is vanaf 19.30 uur 

en we zullen om 20.00 uur van start gaan. We gaan 
het afgelopen corsojaar bespreken en blikken ook 

weer vooruit. Hieronder vind je het programma van 
de avond 
 

• Opening 
• Verslag penningmeester 
• Verslag secretaris 

• Voortgang evaluatie 2017 
• Voortgang bouwplannen (bouwcommissie) 

• Pauze 
• Verkeersregelen nieuwe stijl 
• Bestuurswisselingen 

• Samenstelling Commissies 
• Rondvraag 

• Sluiting 
 
Tijdens de jaarvergadering zijn Niek Oostvogels, 

Hans Jochems en Anniek van Nederkassel periodiek 
aftredend. Anniek en Hans hebben aangegeven zich 
niet herkiesbaar op te stellen. Daarnaast heeft 

Sanne Peeters besloten het bestuur te verlaten. 
Vanuit het bestuur dragen we Marina Hereijgers, 

Jelle Peeters en Hanno Bastiaansen voor als nieuwe 
bestuursleden. Maar ook vanuit de buurt mogen 
zich kandidaten aanmelden. Indien jij de ambitie 

hebt om in het bestuur te komen, kun je je 
aanmelden tot en met maandag 12 maart via 

secretariaat@buurtschapdelent.nl.  
 

Pokertoernooi 24 maart 

Het is weer zover: het jaarlijkse pokertoernooi. Dit 
jaar zal het pokertoernooi plaatsvinden bij 

Restaurant ’t Paterke aan de Kleine Heistraat 16b in 
Wernhout. Word jij dit jaar de Pokerface van 
Zundert? Inschrijven kan via 

pokertoernooi@buurtschapdelent.nl.  
 

Je kunt je ook aanmelden op de dag zelf vanaf 
19.00 uur tot 19.45, mits er nog plaats is 
natuurlijk. Om 20.00 uur starten we met de eerste 

ronde. 
 
Ook dit jaar is de deelname weer gratis en wordt er 

gestreden om de eer en de titel POKERFACE VAN 
ZUNDERT 2018. 

 
Helpen bij Kodex 17 maart 
Wij zijn als buurtschap weer gevraagd om te helpen 

bij de Halfvastenparty in Rijsbergen op zaterdag 17 
maart aanstaande van 20.00 tot 02.00 uur. 

Aangezien wij als buurt hier veel geld voor krijgen 
willen wij uiteraard helpen. Wij zijn op zoek naar 
vier verkeersregelaars, drie mensen voor bij de 

entree, drie mensen voor bij de nooddeuren en twee 
of drie mensen voor bij de wc. Indien je wilt 
meehelpen kun je dit aangeven bij Lonneke via 

lonneke1994@hotmail.com 
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