
Om te onthouden 
 
 

! Jaarvergadering 
31 maart 

! Knollen planten  
 22 april  

! Tentzeilen wassen  
25 april  

! Tent zetten   
28, 29 en 30 april   
 
 
 

! Toilet wagen Voor iedereen te huren. 
Informatie en reserveringen via John Peeters 
076 597 6626 
 

! Oud ijzerbak De container staat bij op het plein 
bij constructiebedrijf Jacobs. 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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Jaarvergadering 31 maart 
Tijd voor een laatste evaluatie van het oude en een goede 
start voor het nieuwe corsojaar! Tevens zal de maquette 
worden gepresenteerd!! Inkom met een bakje koffie vanaf 
19:30 uur en start is om 20:00 bij Cafe de Valk. Ben 
erbij! 
 
Agenda:  
-Opening 
-Financieelverslag 
-Secretarieelverslag  
-Jeugdcommissie onder de loep 
-Resultaten evaluatie 
Pauze  
-Bestuursverkiezing 
-Huidige samenstelling van de commissies 
-Rondvraag 
Sluiting 
-Maquettepresentatie! 
 
Bestuursverkiezing 
Een nieuw corsojaar betekent ook weer veranderingen in 
het bestuur. Sanne en Esther zijn dit jaar periodiek 
aftredend en stellen zich herkiesbaar op. Na 26 jaar zal 
John Peeters zijn rol in het bestuur neerleggen en wordt 
het tijd voor iemand nieuws. Het bestuur legt Mark 
Brosens voor als nieuw bestuurslid. Wil je jezelf als 
tegenkandidaat opgeven? Dat kan! Je kan tot en met 30 
maart een mail sturen naar Esther via 
secretariaat@buurtschapdelent.nl 
 
Steigerplanken 
Heb je interesse in gebruikte steigerplanken, voor 
bijvoorbeeld je nieuwe tuinset? De Lent kan jou hierbij 
helpen. Voor €15,- per plank (5 meter) en wanneer je 
vooraf aanmeld bij Nadja nadjaschrauwen@hotmail.com 

of 0631572728 kun je op 17 april de gebruikte 
steigerplanken ophalen. De steigerplanken kunnen 
alleen per hele plank afgenomen worden.   
 
Wandelen met BS Schijf 
Op 28 maart is het weer tijd voor een sportief ochtendje. 
Om 9 uur vertrekken we vanuit de bouwplaats van de 
Lent richting Schijf om daar op de Hooyzolder van 
Familie Jochems aan de Moersebaan een lekkere 
tweede-paasdag brunch te nuttigen. Vind je de afstand 
van 8 km te weinig, dan is er ook een groep die weer 
terug naar de Lent wandelt. We zien je graag 2e paasdag!  
 
Rectificaties in de jaaragenda  
In het laatste Perdje vond je een handige agenda-flyer 
met hierop alle data voor het komend seizoen. Hierdoor 
kan je alvast je eigen agenda leegmaken. Wel zijn er een 
paar aanpassingen. Het tent zetten zal gebeuren op 28, 
29 en 30 april.  
 
We gaan weer beginnen!! 
In de agenda is ook te zien dat de eerste activiteiten weer 
voor de deur staan. Dit jaar is het extra belangrijk om bij 
zoveel mogelijk activiteiten aanwezig te zijn. Wil je weten 
waarom? Kom dan zeker naar de jaarvergadering waar 
we uitleg zullen geven over de rode draad door dit 
corsoseizoen. Op 22 april zullen we gaan beginnen met 
het planten van de knollen. En op 25 april worden de 
zeilen gewassen. Zorg alvast dat je die avonden 
vrijhoudt, en houdt de flyer, facebook en de website in 
de gaten voor extra informatie.  


