
Om te onthouden 
 

➢ Pokertoernooi 
➢ Zaterdag 2 februari 
➢ Algemene bouwvergadering 
➢ Woensdag 20 februari 
➢ Helpen Prinsenbeek 
➢ Zondag 3 maart 
➢ Jaarvergadering 
➢ Vrijdag 15 maart 
➢ Avonturentocht 
➢ Maart 2019 

 
 

 
➢ Oud ijzerbak De container staat 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  

 

 

 
 

 

BUURTSCHAP 
 

DE LENT 
 

 

 
 
 

BUURTFLYER 
NO: 219 

 
Januari 2019 

 
 

https://www.facebook.com/
https://twitter.com/BSdeLent
http://www.buurtschapdelent.nl/


Algemene bouwvergadering 20 februari 
Op woensdagavond 20 februari trappen we het 
corsoseizoen af met een algemene bouwvergadering! 
Wil je de ins en outs te weten komen voor de wagen 
en wil je daar graag over mee denken, dan ben je van 
harte welkom! Ook als je denkt er geen verstand van 
te hebben is het toch erg leuk om hierbij te zijn. 
Locatie en tijd volgt. 
 
Prinsenbeek 3 maart 
De meeste van jullie zullen al een mail hebben gehad 
met betrekking tot het helpen in Prinsenbeek met 
carnaval. Mocht je deze niet ontvangen hebben, maar 
wel graag willen helpen mag je een mail sturen naar 
lonneke1994@hotmail.com of bellen/appen naar 06-
54221020.  
 
Avonturentocht georganiseerd door de JC! 
In maart wordt er door de JC een avonturentocht 
georganiseerd voor de hele buurt! Meer informatie 
over de datum en tijd zal zo snel mogelijk met jullie 
gecommuniceerd worden.  
 
Jaarvergadering 15 maart 
Zoals elk jaar wordt het jaarverslag gepresenteerd 
aan de buurt met de jaarvergadering. Om deze avond 
wat meer body te geven dan de praatjes die moeten 
gebeuren kan je na afloop van deze vergadering mee 
doen met de eerste PUBQUIZ van de Lent! Dit wil je 
uiteraard niet missen dus komt allen 15 maart vanaf 
19:30 naar onze jaarvergadering.  
 
 
 
Sponsorkliks 

Wil je jouw vereniging ook GRATIS sponsoren? Zorg 
er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen 
doet via de SponsorKlikspagina van Buurtschap de 
Lent. Voor jou een kleine moeite, voor Buurtschap 
de Lent directe inkomsten. Stel je eens voor 
wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit 
daarom door aan andere mensen die Buurtschap de 
Lent een warm hart toedragen! Via 
www.sponsorkliks.nl kan je onze buurt zoeken en 
bestellen bij de door jou gekozen webwinkel.  
 
Pokertoernooi 2 februari 
Ons jaarlijkse pokertoernooi komt steeds dichterbij. 
Word jij HET pokergezicht van Zundert? Of kom je 
puur voor de gezelligheid en de laatste roddels over 
ontwerpen aanhoren? Wij verwachten dat het een 
hele gezellige avond gaat worden bij het Wierenbos! 
19:30 inloop, 20:00 beginnen. Je kan jezelf opgeven 
via pokertoernooi@buurtschapdelent.nl 
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