
Om te onthouden 
 
 

! Maquettepresentatie 
! 27 maart 
! Dauwtrappen  
! 10 mei 
! Bowlen  
! 31 mei  

 
 

 
 

 
 
 

! Toilet wagen Voor iedereen te huren. 
Informatie en reserveringen via John Peeters 
076 597 6626 
 

! Oud-ijzer bak 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/buurtschapdelent 
! https://twitter.com/BSdeLent 
! www.buurtschapdelent.nl  
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Maquettepresentatie 27 maart 
De vele ontwerpers van dit jaar zijn druk 
bezig om alle vier de wagens naar een 
maquette te vormen. Er begint al vorm in te 
komen en op 27 maart zal de maquette 
worden gepresenteerd. Dit zal plaatsvinden 
bij het Pannehuske. Zowel de buurtgenoten 
van de Lent als die van Achtmaal zullen 
worden uitgenodigd om een eerste blik te 
werpen op de creatie die we dit jaar samen 
zullen gaan bouwen. Aanvang 20.30 uur. 
Ben op tijd, want dit wil je niet missen!   
 
 
Dauwtrappen 10 mei 
Tien mei gaan we weer dauwtrappen met 
buurtschap Schijf. Dit jaar vetrekken we 
vanuit de tent van buurtschap Schijf. We 
zullen om 7.30 uur daar verzamelen en om 
8.00 uur gaan we van start met de 
wandeling. We moeten dus vroeg uit te 
veren, maar er staat weer een heerlijk 
ontbijtje op ons te wachten in de Lentse 
tent. Zet dit dus alvast in je agenda. Meer 
informatie volgt.  
 
 

 
 
Bowlen 31 maart 
Omdat we tien jaar bouwen dit jaar gaan we 
er met zijn allen op uit. Dus jong, oud, klein, 
groot, iedereen is welkom. We gaan met zijn 
allen bowlen bij het bowlingcentrum in 
Breda (naast de bioscoop). Dit zal gebeuren 
van 15.00 tot 17.00 uur. Om er voor te 
zorgen dat we genoeg banen hebben is het 
nodig dat iedereen zich opgeeft. Dit kan via: 
secretariaat@buurtschapdelent.nl. Graag 
zien we jullie met grote getalen tegemoet 
voor deze gezellige gezinsactiviteit. Tot dan!  


