Om te onthouden
 Jaarvergadering vrijdag 23 maart 2012 20:30 Café de
Valk. Met presentatie maquette ‘Solden’

BUURTSCHAP

 Zeilen wassen maandag 23 + dinsdag 24 april
 Knollen zetten zaterdag 29 april
 Tent zetten donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 mei

DE LENT

 Dauwtrappen zondag 20 mei +/- 07:00 uur. Gezellig
samen met BS Schijf.
 Familiedag zondag 1 juli
 Laszondag op zondag 15 juli
 Plakzondag op zondag 19 augustus
 Corsozondag op 2 september
 Buurtfeest zaterdag 6 oktober
 Seniorenavond donderdag 8 november
 Toilet wagen Voor iedereen te huren. Voor meer
informatie en reserveringen even bellen met John
Peeters via 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. De
opbrengst is voor de bouw van “Solden”. Dus heel
gewenst.
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Jaarvergadering 2012

Er komt wat werk aan

Alle buurtgenoten van Buurtschap de Lent worden
uitgenodigd voor de jaarvergadering op vrijdag 23 maart om
20:30 uur bij café de Valk. Op deze vergadering zal ook de
maquette voor onze corsowagen 2012 worden gepresenteerd.
Agenda:
o
Opening
o
Jaarverslag
o
Financieel verslag
o
Activiteitencommissie
o
Resultaten evaluatie 2011
o
Discussiepunten deel 1
- Horecakosten, inzicht in de kosten en waar
zouden we op kunnen bezuinigen.
Bouwavonden, thema avonden, corsoweekend,
werkzondagen.
- Uitgaan met de grote groep en beheer van de
pot.
o
Pauze
o
Discussiepunten deel 2
o
SBZ Rinie van Tilburg
o
Bestuursverkiezing
o
Samenstelling commissies
o
Shirtjes 2012
o
Rondvraag
o
Sluiting
o
Presentatie ontwerp 2012

Voordat we de tent gaan zetten willen we nog even de zeilen
wassen. Dit gebeurt op maandag 23 en dinsdag 24 april. Om
+/- 18:00 uur bij Hans Jochems op de potvelden.

Tijdens de jaarvergadering zijn Niek Oostvogels, Hans
Jochems en Anniek van Nederkassel 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 te melden bij de secretaris, Wil Nouws.

Er worden dit jaar geen knollen gesplitst. Onze
bloemenmannen hebben slimmere manieren gevonden om
het beste product uit het bloemenveld te krijgen. Wel
verhuizen we dit jaar naar een nieuw bloemenveld. Dat kun
je meteen bezoeken met het knollen zetten op zaterdag 29
april aanstaande. Het nieuwe veld is Bij Eddy en Marina
Hereijgers. Kalmthoutsebaan 36 in Wernhout.
De tent wordt dit jaar al op donderdag 3, vrijdag 4 en
zaterdag 5 mei gezet. Je mag een dag kiezen. Maar je mag
ook gerust alle dagen komen helpen.
Voor bovenstaande werkzaamheden geld dat we iedereen z’n
inzet kunnen gebruiken. Laat dus niet enkele het werk
opknappen maar probeer ons allen te helpen. Is ook weer een
leuke start van het bouw en bloemenseizoen.

Dauwtrappen met buurtschap Schijf
Ook dit jaar gaan we weer dauwtrappen samen met
buurtschap Schijf. Vorig jaar gestart als nieuwe activiteit en
als heel gezellig ervaren. Deze keer gaan we alleen
vertrekken vanaf de bouwplaats van BS de Lent. Samenkomst
op de bouwplaats om 07:00 uur zondag 20 mei aanstaande.
Beloofd weer heel leuk te worden.

DVD box Stichting Bloemencorso Zundert
Ook wij weten niet wanneer de DVD box gereed zal zijn. Hou
dus onze website of de bode in de gaten. Bewaar je DVD bon
dus goed. Niet weggooien. Als wij meer weten zullen we dit
melden.

