
Om te onthouden 
 

Ø Seniorenavond 
Ø 8 november 
Ø Bingo 
Ø 9 december 
Ø Nieuwjaarsborrel 
Ø 6 januari 
Ø Jaarvergadering 
Ø 15 maart 
 
 
 
 
 
 

 
Ø 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 
 

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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Bestuursnieuws 
Voor degene die nog niet op de hoogte zijn van het 
nieuws heeft onze voorzitter Adrie na lang wikken 
en wegen besloten per oktober 2018 te stoppen met 
het voorzitterschap. Naar zijn mening is dit voor 
zowel hemzelf als voor buurtschap de Lent de beste 
beslissing We gaan als de Lent op zoek naar een 
geschikte vervanger voor Adrie. Tot die tijd zal onze 
vicevoorzitter Roy Doomen waarnemen in de plek 
van Adrie. Adrie blijft voorlopig nog wel aansluiten 
bij het bestuur. 
 
Seniorenmiddag 
Op 8 november vindt onze seniorenmiddag plaats. 
Om 12.30 uur willen we verzamelen, want om 12.45 
uur vertrekken we naar de locatie. We gaan deze 
middag naar een amaryllis kwekerij. Hier zullen we 
een rondleiding krijgen met veel uitleg over hoe het 
er allemaal aan toe gaat. Daarna zullen we allemaal 
weer verzamelen bij Cafe van T en staat er een 
heerlijk diner op ons te wachten. De kosten 
bedragen € 17,50 per persoon. Opgeven kan tot 1 
november via secretariaat@buurtschapdelent.nl. Je 
kunt er ook voor kiezen om alleen mee te eten. Geef 
dit dan aan bij het aanmelden 
 
Bingo 
Op 9 december vindt onze jaarlijkse bingo plaats. 
Locatie is bij cafe de valk. Vanaf twee uur kun je 
inlopen en vanaf half drie gaan we beginnen! Dit 
jaar ook weer speciaal geselecteerde prijzen en een 
fantastische hoofdprijs! Mis het niet en wie weet ga 
jij dit jaar aan de haal met de mooiste prijzen.  
 

 
Ontwerp 2019 
Net als vorig jaar willen wij onze buurtgenoten als 
eerste de kans geven om een ontwerp in te dienen 
voor het nieuwe bouwseizoen 2019. Heb je iets in de 
kast liggen of een fantastisch idee wat wij graag 
voor je maken en door Zundert rijden de eerste 
zondag van september? Mail dan je aanmelding 
naar secretariaat@buurtschapdelent.nl Vervolgens 
krijg je een mail terug met bevestiging en de eisen 
waar je aan moet voldoen. De aanmelding moet bij 
ons binnen zijn voor 1 december 2018. De 
presentaties vinden plaats op 7 december 2018. 
Wanneer er meerdere ontwerpen overblijven wordt 
er door de buurtgenoten gekozen op 10 december.  
 
Oliebollenactie 
Dit jaar zal de jeugdcommissie weer in de weer zijn 
met hun jaarlijkse oliebollenactie. Houd de app en 
social media pagina’s weer in de gaten voor meer 
informatie omtrent de bestellingen!  
 
Verkeersregelaar worden? 
Verkeersregelaar worden voor de buurtschap? Dat 
kan! Je kan geheel op eigen tempo het examen 
halen met onderstaande code. Ga hiervoor naar 
www.verkeersregelaarsexamen.nl, maak een 
account aan en vul de code in! Hierdoor kunnen we 
een beroep doen op jou wanneer we weer 
verkeersregelaars nodig hebben.  
 


