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22 Mei Onthulling BS de Lent / BS Schijf  
Op zondag 22 mei gaan we naar het blikkenbal bij buurtschap 
Schijf. Dit is de opening van hun corsojaar. En daarbij zijn alle 
lentenaren uitgenodigd. We gaan namelijk het bordje “In 
vriendschap verbonden met…”  onthullen. Een initiatief om 
onze goede banden met elkaar te bevestigen. Deze middag 
begint om 15:00 uur en wordt muziekaal omlijst door “Sneaky  
Trixx”. Ons eigen bandje van 2008. We willen om 14:00 vanaf 
de bouwplaats gaan fietsen naar BS Schijf. Je kunt ook 
onderweg aansluiten zodat we met een flinke groep bij Schijf 
aanwezig kunnen zijn. De onthulling van het bordje bij onze 
eigen bouwplaats gaat op 19 juni aanstaande plaatsvinden. 
Meer hierover volgt op de website en in de volgende flyer. 
 

Bouwavondjes weer begonnen  
We zijn alweer begonnen aan de bouw van 
Lab13_fase22.exp.humanisatie.dahlia. We bouwen iedere 
avond vanaf 18:30 en op zaterdag vanaf 13:00 uur. Alle hulp is 
ook nu al welkom. Kijk voor meer informatie op de website 
www.buurtschapdelent.nl en in het gastenboek. 
 
Toiletwagen BS de Lent   
Voor iedereen beschikbaar. De toiletwagen van buurtschap de 
Lent. We hebben de toiletwagen van VV de Leemsputten 
kunnen overnemen. Deze is voor iedereen te huren. Meer info 
of reserveringen bij John Peeters via 076 597 6626. Maar Let 
Op. Die het eerst komt het eerst maalt.  
 
Veldploeg de Lent   
Vanaf de laatste dinsdag in mei, dat is de 31e gaan we weer 
hakken in onze velden bij Corneel Raats en John Peeters. We 
starten om 08:30 uur. In de Kleine Heistraat. Voor het hakken 
is iedereen geschikt en ben je nooit te jong. We willen graag 
nog enkele hakkers erbij hebben. Schroom niet en sluit eens 
een keertje aan. Hakken is heel gezellig maar ook nodig. 
 

Corso zonder grenzen op 22 Mei   
Op Klein Zundert wordt op zondag 22 mei 2011 voor de eerste 
keer het spel Corso Zonder Grenzen gehouden. Tijdens Corso 
Zonder grenzen, een zeskamp, worden de teams beproefd op 
hun snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, denkvermogen en 
samenwerking. Een dag waarop iedereen zijn grenzen kan 
opzoeken en verleggen! Wil je meedoen in een team of zelf 
een team aanmelden. Dan kun je dit aanmelden bij Sanne 
Peeter. 076 597 6626.  
 
Boerendart op 3 juli   
Begint het werpen van hooivorken alweer te kriebelen? Dat 
komt goed uit! Buurtschap Veldstraat organiseert namelijk voor 
de negende maal de enige echte Zundertse Boerendart. 
Vanuit de Lent willen we ook weer gaan met een aantal teams. 
Opgave kan via timvriends@gmail.com 
 
Bouwen tent in 3 minuten   
Dat we snel zijn met bouwen dat weten we. Maar de tent in 3 
minuten opbouwen vonden wij ook wel heel knap. Zie de link 
http://www.youtube.com/watch?v=g7dze7cjX7M&feature=share  
of op onze website www.buurtschapdelent.nl  
 
Oud ijzer actie container   
Ook dit jaar komt in de buurtschap een oud ijzer actie. Hebt u 
oud ijzer. Hou het even vast of laat het ons even weten dan 
halen we het op. In een volgende buurtflyer vertellen waar je 
met het ijzer heen kunt. Alle beetjes helpen voor de bouw van 
de corsowagen. 
 
Om te onthouden  

� Hakken in de dahlia’s iedere dinsdag om 08:30 
� Vanaf nu iedere avond vanaf 18:30 en op zaterdag om 

13:00 uur bouwen aan Lab13_fase22.exp.humanisatie.dahlia 
� Telefoonboeken  bewaren voor de wagen 2011 


