
Om te onthouden 
 
 

 Wc rollen inzamelen  
Voor de kinderavonden zijn wij alvast opzoek 

naar lege wc rollen. Graag inleveren in de 
tent.   

 Thema avonden:  
 Camping avond: 25 juli  
Boswandeling avond: 15 augustus  

 Bloemen plukken.  
Houdt de site en de Facebook in de gaten! 

 Kinderavonden  
14, 21 en 28 augustus.  

 Bouwen!!  

Volop bezigheden voor iedereen!  
 
 

 
 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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Bouw 
De bouw van Herfstwandeling is vol aan de gang. 
Vanaf deze week kan er al worden begonnen met 

het plakken van de bloemblaadjes, maar ook het 
lassen is nog hard nodig! Zorg dat je zondag 27 juli 
vrij houdt, want dan staat de laszondag weer op het 

programma. Traditiegetrouw wordt er gestart met 
een ontbijt om 9.00 uur. Ook tussen de middag 

wordt er voor iets lekkers gezorgd. Geen reden om 
niet te komen dus.  
 

 
Tribune kaarten  
Heb jij zin om dit jaar op de tribune bij de andere 
Lentenaren te zitten? Er zijn nog enkele kaarten 
beschikbaar. Kosten zijn €30,- per kaart en wie het 

eerst komt, wie het eerst maalt. Voor meer 
informatie kun je bij Esther terecht via: 

secretariaat@buurtschapdelent.nl 

 
 
Duwen:  
Duwen is een erebaan. Dat staat voorop. Dit jaar 
hebben we echter maar een beperkt aantal plaatsen 

onder de wagen. Wat inhoudt dat er veel kracht 
nodig is om de wagen rond te krijgen. Iedereen 
vanaf 14 jaar kan zich opgeven op het formulier in 

de tent. Echter, wordt er dit jaar wel extra gekeken 
naar kracht, zodat de wagen zorgeloos door de 
Zundertse straten kan rijden.  

 
 

 

Bloemen 
Aankomende week kunnen de eerste bloemen 
worden geleverd. Houd gastenboek en Facebook in 

de gaten voor de actuele pluktijden. De schattingen 
zijn goed dus hopelijk wordt het net zo’n goed jaar 
als vorig jaar.  

Ook de bloempotten met mooie dahlia’s zijn weer te 
koop. De opkomst blijk nu al vele malen mooier dan 

vorig jaar. Wil jij graag zo’n pot in de tuin, in je 
woonkamer of ergens anders? John Peeters weet er 
alles van af!  

 

T-shirts bestellen 
De shirts voor het corsoweekend kunnen besteld 
worden. Hoe ze er dit jaar uit gaan zien houden we 

nog even geheim. De shirts kunnen tot 12 augustus 
besteld worden door middel van het invullen van de 

strookjes die bij de bar liggen. Dit jaar zullen de 
shirts weer €7,50 per stuk kosten.  
 

Wielercorso evenement:  
Buurtschap Wernhout organiseert een 
wielerwedstrijd op zondag 3 augustus. Er is al een 

team geformeerd, maar meerdere teams zijn altijd 
welkom. Heb je zin in een sportieve zondag? Meld je 
dan aan bij John Peeters via jcm-peeters@home.nl 

of 06-20842253 
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