
Om te onthouden 

 

 Hakken: Iedere dinsdagochtend  

 Bloemenveld:  Iedere woensdagavond 

 Bouwen: Vanaf 6-7 iedere avond vanaf 18.30 

 Shirtjes: Opgeven tot 1-8 

 Telefoon boeken verzamelen: Afgeven kan 
in de tent 

 
 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: 
Met de eerste doorwerk zaterdag (20 juni) al weer op de 

kalender, zal er vanaf 1 juli elke avond gebouwd worden. 

Vanaf 18.30 is de tent open. Er is al voor iedereen wat te 

doen.  

Vanaf 6 juli start ook weer het koffieschema. Heb jij zin 

om een bakje koffie te zetten voor de hardwerkende 

mannen en vrouwen? Neem dan even contact op met 

Anniek. Dit kan via: hans.nederkassel@planet.nl of een 

berichtje/belletje naar 06-14789511 

 
Shirtjes: 
De shirtjes zijn in tegenstelling tot eerdere berichten tot 1 

augustus te bestellen via de opgavestrookjes in de tent of 

via: shirtjes@buurtschapdelent.nl.  

Weet jij nog een leuke slogan voor achter op dit shirtje? 

Laat het dan voor 1 juli weten aan de jeugdcommissie via: 

jc@buurtschapdelent.nl 

 

Papier hier! 
Voordat het plakken begonnen is, is nu al te 

merken dat we wat te kort komen aan 

telefoonboeken en gouden gidsen. Heb jij er nog 

een thuis liggen? Geef deze dan even af bij de 

tent. Je kunt via de onderstaande link ook een 

gratis gids aanvragen (de link uit de vorige flyer bleek niet 

te werken). Graag vragen we je deze 

link dan ook even in te vullen. Alvast bedankt 

http://www.dtg.nl/klantenservice/extra-gids-
aanvragen.aspx 

 

Hakken:  
Niet alleen in de tent begint het drukker te worden, ook op 

het veld kan er al genoeg te doen worden. We hebben veel 

bloemen nodig, en om deze bloemen zo goed mogelijk te 

laten uitkomen is het vanaf nu elke dinsdagochtend 

hakken. Dus heeft je opa, buurman, vader, moeder, oma of 

jijzelf een paar uurtjes vrij? Kom dan helpen hakken vanaf 

9.00uur op het nieuwe bloemenveld bij Jos Vriends aan de 

Lentsebaan. Daarnaast wordt er ook op woensdagavond al 

het een en ander gedaan op het veld, hier beginnen we om 

18.30uur . Houdt het gastenboek en facebook in de gaten 

voor meer informatie .  
 

Boerendart:  
Ook dit jaar organiseert buurtschap Veldstraat weer 

boerendart. Ben jij hét taLent wat we zoeken om de beker 

toe te voegen aan onze groeiende collectie bekers in de 

porto-cabin? Geef jezelf dan op via: 

Sanne.peeters@hotmail.nl 
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