
Om	  te	  onthouden	  
	  	  
• Knollen	  zetten	  	  
• 25	  april	  
• Zeilen	  Wassen	  
• 28	  april	  
• Tent	  zetten	  
• Weekend	  van	  30	  april	  
• Maquettepresentatie	  
• 18	  mei	  
• Foto’s	  aanleveren	  dvd	  	  	  
• 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	  	  

	  
·∙	  	  	  	  	  	  Facebook:	  www.facebook.com/buurtschapdelent	  
·∙	  	  	  	  	  	  Twitter:	  https://twitter.com/BSdeLent	  
·∙	  	  	  	  	  	  Website:	  www.buurtschapdelent.nl	  	  	  
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Knollen	  zetten	  25	  april.	  	  
Op	  het	  bloemenveld	  zullen	  de	  werkzaamheden	  weer	  langzaam	  
van	  start	  gaan.	  Vrijdag	  25	  april	  zullen	  de	  knollen	  worden	  gezet.	  
Dit	  gebeurt	  vanaf	  18.00	  uur	  bij	  Eddy	  Hereijgers	  aan	  de	  
Kalmthoutsebaan.	  Veel	  handen	  zijn	  nodig	  om	  zo	  snel	  mogelijk	  
alle	  knollen	  te	  kunnen	  plaatsen.	  Schroom	  niet	  en	  ben	  erbij.	  Kan	  
je	  25	  april	  niet,	  zaterdag	  26	  april	  zullen	  de	  werkzaamheden	  
doorgaan	  vanaf	  08.30	  uur.	  

Zeilen	  wassen	  	  
Voordat	  we	  de	  tent	  weer	  rechtovereind	  gaan	  zetten	  kunnen	  de	  
tentzeilen	  nog	  een	  opfrisbeurtje	  gebruiken.	  De	  zeilen	  zullen	  
worden	  gewassen	  op	  28	  april	  bij	  Hans	  Jochems	  in	  de	  loods.	  
Vanaf	  18.00	  ben	  je	  welkom	  om	  met	  je	  eigen	  schuurborstel	  de	  
zeilen	  weer	  te	  wassen,	  zodat	  de	  tent	  er	  dit	  jaar	  ook	  weer	  
prachtig	  bij	  staat.	  

Tent	  zetten	  	  
Jawel,	  we	  hebben	  er	  lang	  op	  moeten	  wachten	  maar	  dan	  is	  het	  
eindelijk	  zover.	  Het	  zonnetje	  straalt,	  het	  corsoseizoen	  kan	  weer	  
van	  start.	  De	  tent	  van	  de	  Lent	  wordt	  opgezet,	  zodat	  we	  dit	  jaar	  
weer	  een	  goed	  onderkomen	  hebben	  om	  een	  mooie	  en	  
uitdagende	  creatie	  neer	  te	  gaan	  zetten.	  Het	  tent	  zetten	  zal	  
plaatsvinden	  in	  het	  weekend	  van	  30	  april.	  Ben	  erbij!	  Er	  is	  werk	  
voor	  iedereen.	  

	  

Maquettepresentatie	  Herfstwandeling	  	  
We	  hebben	  even	  geduld	  moeten	  hebben,	  maar	  Koen	  heeft	  de	  
maquette	  afgerond!	  Deze	  zal	  voor	  de	  buurtgenoten	  worden	  
gepresenteerd	  op	  18	  mei	  van	  09.30	  tot	  13.00	  in	  de	  tent.	  Ben	  jij	  
ook	  zo	  nieuwsgierig?	  Zorg	  dan	  dat	  je	  deze	  datum	  in	  je	  agenda	  
schrijft	  om	  zeker	  van	  de	  partij	  te	  zijn	  tijdens	  de	  onthulling	  van	  
de	  maquette	  van	  2014!	  

Foto’s	  aanleveren	  dvd	  2013	  
Heb	  je	  nog	  materiaal	  voor	  de	  DVD	  van	  2013,	  laat	  het	  dan	  even	  
weten!	  Martijn	  en	  Roger	  zijn	  nog	  opzoek	  naar	  extra	  
aanvullingen	  voor	  de	  DVD.	  Het	  materiaal	  kan	  worden	  
aangeleverd	  bij	  m.pinxteren@home.nl.	  


