
Om te onthouden 
 

➢ Oliebollenactie 
➢ Bestellingen kunnen doorgegeven worden t/m 

woensdag 19 december 
➢ Helpen met Kodex 
➢ Zaterdag 5 januari 
➢ Nieuwjaarsborrel 
➢ Zondag 6 januari 
➢ Pokertoernooi 
➢ Zaterdag 2 februari 
➢ Jaarvergadering 
➢ Vrijdag 15 maart 

 
 

 
➢ 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  
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Ontwerp 2019 
Zoals jullie wellicht al wel weten heeft de 
kiescommissie 7 december jl. gekozen voor Two 
Faces van Sven Goossens en Ward de Krom voor het 
corso van 2019. Deze is maandag 10 december 
getoond aan alle buurtgenoten. Uit respect naar 
Ward toe hebben we nog geen foto’s van de huidige 
maquette, omdat deze nog niet definitief is. Wij hopen 
deze zo snel mogelijk aan de rest van Zundert te 
mogen tonen! 
 
Pokertoernooi 2019 
Heb je 2 februari al geblokkeerd in je agenda? Nee? 
Snel doen dan! Wie weet word jij wel POKERFACE 
VAN 2019.  Ons jaarlijkse evenement is weer terug 
en dit keer zal het georganiseerd worden bij het 
Wierenbos.  
 

De buurt sponsoren op een andere manier?  
Buurtschap de Lent heeft zichzelf aangesloten bij 
sponsorkliks. Wanneer je van plan bent om 
bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen bij bol.com of 
booking.com kan je via een speciale link op deze 
website doorgestuurd worden. Het bestellen is 
vervolgens nog hetzelfde, maar dan krijgt de 
buurtschap een klein percentage van je aankoop als 
sponsoring! Het kost jou niets extra en wij zijn er 
alleen maar blij mee! Wanneer je naar 
www.sponsorkliks.nl gaat en zoekt op Buurtschap de 
Lent, kan je vervolgens je bestelling doen.  
 
Oliebollen actie 
Dit jaar kunnen de oliebollen weer besteld worden via 
jc@buurtschapdelent.nl of door een appje te sturen 
naar Irma Kerstens. De oliebollen zullen op 31 

december thuis worden bezorgd. Er is keuze uit 
oliebollen (€1,- p.st.), krentenbollen (€1,- p.st.) en 
appelbeignets (€1,50 p.st.). Een zak oliebollen en 
krentenbollen van 10 stuks is €9,- en een zak 
appelbeignets van 6 stuks is €8,-. Wees er snel bij, 
want deze lekkernijen wil je niet missen op 
oudejaarsdag! 
 
Helpers met Kodex 
5 januari is er weer een kodex gepland waar wij als 
buurt weer mogen helpen voor een mooi zakcentje. 
Heb je deze datum vrij en wil je graag helpen? Dit 
mag je laten weten aan Lonneke Matthijssen. Wij zijn 
al goed voorzien van helpers, maar komen nog een 5-
tal mensen te kort. Kunnen we op jou hulp rekenen? 
 
Nieuwjaarsborrel 
Zondag 6 januari is het weer tijd om te proosten op 
het nieuwe jaar. Bij te kletsen en te discussiëren over 
het nieuwe corsojaar. Vanaf 14:00 zijn alle 
buurtgenoten welkom bij familie Mathijssen in de 
pokerhut. 
 
Jaarvergadering 
Het lijkt nog enorm ver weg, maar je kan het beter 
alvast weten. Vrijdag 15 maart staat de 
jaarvergadering gepland. We gaan het dit jaar niet 
alleen hebben over het afgelopen jaar en het 
komende jaar. Wij hebben namelijk als bestuur een 
hele leuke verrassing in petto na de vergadering! Wil 
je weten wat dat is? Kom het dan meemaken op 
vrijdag 15 maart vanaf 20:00.  
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