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Alle buurtgenoten van Buurtschap de Lent worden uitgenodigd 
voor de jaarvergadering op vrijdag 26 februari 2010 om 20:30 
uur bij café de Valk. Op deze vergadering zal het ontwerp voor 
onze corsowagen 2010 worden gepresenteerd. 
Agenda: 

o Opening. 
o Jaarverslag. 
o Financieel verslag. 
o Resultaten evaluatie 2009. 
o Website 
o Pauze 
o Regels en afspraken 
o Bestuursverkiezing.  
o Samenstelling commissies. 
o Shirtjes 2010 
o Rondvraag. 
o Sluiting 
o Presentatie ontwerp 2010. 

 
Tijdens de jaarvergadering op 26 februari 2010 zijn Wil Nouws, 
John Peeters en Tim Vriends periodiek aftredend als 
bestuurslid. Zij zijn alle drie herkiesbaar en worden door het 
bestuur voorgedragen voor herbenoeming. Uiteraard staat het 
buurtgenoten vrij zich ook kandidaat te stellen. Zij dienen dit 
dan voor woensdag 24 februari te melden bij de secretaris, Wil 
Nouws. Wij hopen dat vele buurtgenoten op de 
jaarvergadering aanwezig zullen zijn. 
 

Het bestuur. 
 
Zwemmen bij de Wildert zaterdag 27 februari 2010  
Buurtschap de lent heeft zwembad “de wildert” afgehuurd om 
eens lekker sportief te gaan badderen. Dit op zaterdag 27 
februari van 17.30 tot 19.30. Vraag gerust vrienden of familie 
mee. Ook nu is iedereen welkom. Dus leg alvast je zwembroek 
gereed. De kosten zijn 2,50 p.p. zie ook de website van het 
zwembad.   www.zwembad-dewildert.nl  

Pokeren BS de Lent op zaterdag 6 maart 2010 Op 
zaterdag 6 maart is wederom het zeer populaire pokertoernooi 
van buurtschap de Lent. Als je liefhebber bent van het spelletje 
pokeren wil je hier zeker bij zijn. Aanvang is 19:30 uur. 
Deelnemen is gratis. Locatie Kleine Heistraat 2c. 
 
Knollen splitsen. Op zaterdag 13 maart beginnen we weer 
met het splitsen van de knollen. Alle hulp is hierbij weer 
welkom. Ook nu weer in de schuur bij Jos Vriends aan de 
Lentsebaan 8. Kom gerust helpen. 
 
Schaatsen De winter is bijna voorbij maar heb je nog zin om 
te schaatsen? Geef je dan op. Want op zondag 14 maart willen 
wij gaan schaatsen. Je kunt je opgeven via een e-mail aan de 
jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl Of een van de leden 
aanspreken. We gaan met eigen vervoer. Dus bij het opgeven 
zeggen met hoeveel je gaat en of de auto vol is. We willen dan 
om 1 uur vertrekken op het Anton Juriënsplein in Wernhout. 
De kosten zijn als volgt:  
Kinderen t/m 12 jaar: € 4.15 
Volwassen: € 5.55 
Verhuur schaatsen: € 5.- ( legitimatie meenemen! )  
 
Telefoonboeken 
Hebt u ook nog uw oude telefoonboek. We willen ze weer 
graag hebben voor het plakken van de wagen. Wilt u hem 
bewaren of afgeven bij iemand van het bestuur. BVD. 
 
Om te onthouden 

 
� Jaarvergadering op vrijdag 26 februari 2010 
� Zwemmen met buurtschap de Lent 27 februari 2010 
� Pokeren BS de Lent op zaterdag 6 maart 2010  

19:30 uur. Kleine Heistraat 2c. Bij Hans & Josie 
� Knollen slitsen op zaterdag 13 maart 2010 
� 24-05-2010 kindermiddag 
� Telefoonboeken bewaren voor de wagen 2010 


