
 

 

 

BUURTSCHAP 
 

DE LENT 
 

 
 

 
 
 

BUURTFLYER 
NO: 121 

 
Februari 2011 

 
 



18 Maart Jaarvergadering  
 

Café de Valk aanvang 20:30 uur 
Alle buurtgenoten van Buurtschap de Lent worden uitgenodigd voor 
de jaarvergadering op vrijdag 18 maart 2011 om 20:30 uur bij café de 
Valk. Op deze vergadering zal ook de maquette voor onze 
corsowagen 2011 worden gepresenteerd. 
Agenda: 

o Opening. 
o Jaarverslag. 
o Financieel verslag. 
o Bloemencommissie 
o Resultaten evaluatie 2010. 
o Pauze 
o Regels en afspraken 
o Bestuursverkiezing.  
o Samenstelling commissies. 
o Shirtjes 2011 
o Rondvraag. 
o Sluiting 
o Presentatie ontwerp 2011. 

 
Tijdens de jaarvergadering zijn Adri Schrauwen, Honoré Dictus en 
John 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 16 maart te 
melden bij de secretaris, Wil Nouws. 

 
Wij hopen dat vele buurtgenoten op de jaarvergadering aanwezig 

zullen zijn. 

Het bestuur. 

Paasactiviteiten BS de Lent op zondag 17 april 2011  
Dit jaar rondom de paasdagen weer een activiteit samen met 
buurtschap Terreik en buurtschap Maalbergen. Activiteiten 
voor jong en oud. Wat…… dat is nog een verassing. Maar je 
kunt 17 april wel op de kalender invullen. 
 

Pokeren BS de Lent op zaterdag 19 februari 2011   
Zie achterzijde van deze flyer en geef je dan snel op via de 
mail op pokertoernooi@buurtschapdelent.nl  
 
Rapport van de vakjury. Bloemencorso Zundert 2010.  
Normaal in t Perdje. Maar deze keer in de flyer. Het juryrapport. 
Spreeuw!! Buurtschap de Lent 17 e prijs met 456 punten.  
 
Toen deze wagen het tentoonstellingsterrein opkwam, maakte hij 
meteen nieuwsgierig. 
  
Maar bij nadere beschouwing stelde de wagen teleur. Vooral in de 
stoet werkte de wagen niet. De uitwerking van de spreeuw met 
daarbinnen nog een massa kleine spreeuwen was te open van vorm. 
Het was spannender geweest als er voor meer vormdichtheid was 
gekozen. Door de te open constructie lost het totaal een beetje op. 
De rigide vorm en het abrupte einde aan de achterkant van de 
spreeuw hielpen niet bij de leesbaarheid van de wagen.  
  
Als de vorm wellicht langer uitgerekt was geweest had de vogelvlucht 
wellicht wat meer vaart gekregen. De vorm van de spreeuw was te 
veel als leidraad gebruikt om de zwerm binnen de perken te houden. 
Daardoor is alles te strak en te knellend geworden. De indruk van de 
flexibiliteit van echte zwermen ontbreekt. De ontwerpers hebben én 
de vogel én de zwerm willen verbeelden en daar ging de wagen in de 
uitvoering mank. Ook het materiaalgebruik was erg wisselend. 
Sommige vogels waren ronduit slecht getikt en de keuze van de 
kartonnen vogels bovenin gaf de indruk dat er geen tijd meer was om 
ze met dahlia's te bedekken. Tot slot vond de jury de oranje snavel 
en poten van de spreeuw moeilijk te plaatsen in de zwerm; of waren 
het wellicht wormen die voor de vogels uitvlogen? 
  
Kortom een in beginsel goed en vooral gedurfd idee, dat helaas niet 
uit de verf kwam. Maar het toont lef om het zo te proberen!   
 
Om te onthouden  

� Pokertoernooi zaterdag 19 februari 2011 
� Jaarvergadering vrijdag 18 Maart 2011 
� Paasactiviteit  zondag 17 april 2011  


