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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 vrijdag 25 maart 2011  
 
Hallo Pokerfans, 
GEWELDIG  was het weer dit jaar op ons pokertoernooi !!! 
Vele van ons deden mee. 6 Lentenaeren aan de Finaletafel, en zelfs 
3 van de pokercursus! Hartstikke goed !!! 
  
Om nog even in de pokersferen te blijven willen we vrijdag 25 maart 
een avondje plannen om te spelen in de Pokerhut bij Adri en Linda 
Mathijssen. We beginnen om ongeveer 19.45 met een bakje koffie of 
thee. Iedereen van bs de Lent kan meedoen d.m.v. zich op te geven 
op krochten4@hotmail.com maximaal kunnen er 40 personen 
meedoen, dan zit het vol. Ben er snel bij. Tot de 25e maart. 
 
 

75 jaar bloemencorso zundert. 
Het corso bestaat dit jaar 75 jaar. En een jubileumjaar moet gevierd 
worden. Dat gebeurd met nieuwe activiteiten maar ook met dingen uit 
het verleden. Lijkt het je leuk om daar aan mee te werken. Dan kun je 
jezelf aanmelden bij John Peeter. 076 597 6626. 

 
Om te onthouden 
 Jaarvergadering vrijdag 18 maart 2011 
 Knollen.  

Splitsen van de knollen gaat gebeuren op 19 en 26 maart en 
22 april, steeds vanaf 8.30 uur in de schuur bij Jos Vriends 
(Lentsebaan 8) 
Planten van de knollen is op 30 april. Starten op het veld bij 
Corneel Raats (Loosbergstraat) om 8.30 uur. 
Ennuh…..vele handjes maken licht werk 

 Pokeren op vrijdag 25 maart 2011. Om 19:45 in het honk bij 
Adri & Linda 

 Paasactiviteit zondag 17 april 2011  
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