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Knollen zetten Op zaterdag 1 mei wordt weer begonnen met 
het zetten van de knollen. Alle helpende handjes zijn daarbij 
weer welkom. We beginnen in de ochtend om 08.30 bij het veld 
naast Corneel Raats aan de loosbergstraat 13. 

                   
 
  
Opbouwen corsotent Op 6, 7 en 8 mei wordt de tent weer 
opgebouwd voor het bouwjaar 2010. Kijk voor meer info op de 
website www.buurtschapdelent.nl en in het gastenboek. Op 
donderdag 6 mei starten we om 18.00 uur. Ook op vrijdag de 
7e mei beginnen we om 18.00 uur. En op zaterdag om +/- 
08.30 uur. Voor iedereen werk genoeg. 
 
Inloopmiddag maquette presentatie 

                                                                                                            
Op zondag 16 mei kun je de maquette komen bekijken. Van 
14:00 tot 17:00 in de tent op de bouwlocatie. Ook zullen de 
ontwerpers er zijn om het een en ander toe te lichten over 
spreeuwen en zwermen. 
 
Start bouwseizoen Op maandag 17 mei wordt meteen 
begonnen met het maken van de spreeuwen voor de wagen 
van 2010. Voor iedereen is er dus werk vanaf de eerste dag. 
Ben erbij. 

Kindermiddag 24 mei 2010 van 13.30 uur tot ongeveer 17.00 
uur. Bedoeld voor kinderen tot en met groep 8 van de 
basisschool. We organiseren een zeskamp bij de tent van de 
Lent. Er is in ieder geval een waterspel bij, dus doe kleren aan 
die nat en vies mogen worden en breng een handdoek en 
droge kleren mee. We hebben mooi weer besteld. Voor 
drinken en lekkers wordt gezorgd. Dus kom met z'n allen naar 
de tent van de Lent op 2e pinksterdag, dan maken we er  een 
leuke middag van. Uiteraard mogen jullie ouders blijven om 
jullie aan te moedigen. Inschrijfgeld 2,00 euro per kind 
(opgeven is niet nodig) We hopen op een grote opkomst! 

Korting Bobbejaanland        
Ook dit jaar een actie van Bobbejaanland met kortingsbonnen. 
5 euro p.p. Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor 
groepskorting. Was je van plan om naar Bobbejaanland te 
gaan. Vraag dan even na bij Wil Nouws. Enne, op is op.  
 
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 de tent. BVD. 
 
Om te onthouden 

� Knollen zetten op zaterdag 1 mei om 08:30 
� Opbouw corsotent 6, 7 en 8 mei. 
� Inloopmiddag maquette 16 mei. Bouwlocatie 
� Vanaf 17 mei. Iedere avond bouwen aan de 

spreeuwen. 
� Korting bij Bobbejaanland. Info bij Wil Nouws 
� 24-05-2010 kindermiddag 
� 9 juli helpen bij de rally. Geef je op bij John Peeters 
� 10 juli schuurfeest. BS de Lent met BS Wernhout 
� Telefoonboeken bewaren voor de wagen 2010 


