
Om te onthouden 
 
 

x Hakken 
x Iedere dinsdagochtend  
x Bloemenveld 
x Iedere woensdagavond  
x Shirtjes 
x Opgeven tot 1-8  
x Telefoon boeken verzamelen 
x Afgeven kan in de tent  
x Lasweekend 
x 25 & 26 juli 
x Thema-avonden  
x 31 juli & 20 augustus 
x Spelavond BS Achtmaal 
x 14 augustus 
x Droptocht jeugdcommissie  
x 7 augustus 
x Corsong 
x 22 augustus (fietsschema in aantocht) 

 
¾ Toilet wagen Voor iedereen te huren. 

Informatie en reserveringen via John Peeters 
076 597 6626 

¾ 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 

¾ https://www.facebook.com/buurtschapdelent 
¾ https://twitter.com/BSdeLent 
¾ www.buurtschapdelent.nl  
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25 en 26 juli Lasweekend! 
Dit jaar wordt de laszondag verlengd! Ook op 
zaterdag kan er heel de dag in de tent worden 
gewerkt. Vanaf 08.30 uur is de tent open en er 
wordt voor het eten gezorgd! Op zondag gaan we 
ook om 08.30 uur van start met een heerlijk 
zondags ontbijtje. Kom jij een van deze dagen, of 
misschien zelfs beide dagen helpen? Tot dan 
 
VerrassingVrijdag 
Vrijdag 24 juli hebben we een aangepast rooster. 
Dit keer zal er geen koffiepauze zijn, maar stoppen 
we eerder met bouwen voor; een VerrassingVrijdag. 
Omlijst met een muziekaal tintje.  
 
Shirtjes 
De shirtjes zijn tot 1 augustus te bestellen via de 
opgavestrookjes in de tent of via: 
shirtjes@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.  
 
Droptocht jeugdcommissie  
De jeugdcommissie is dit jaar weer bezig om een 
droptocht te organiseren. Deze zal plaatsvinden op 
7 augustus. In de tent hangt een lijst, waarop je je 
voor deze gezellige activiteit kunt opgeven. Hierna 
volgt extra informatie.   

 
Thema-avond Beestenbende-ellende 
De eerste thema avond staat ingepland. Op vrijdag 
31 juli zal de tent van de Lent omgetoverd worden 
tot een BEESTENBENDE. De lekkerste hapjes en 
leukste activiteiten worden tot in de puntjes 
verzorgd. Dit wil je niet missen? 
 
Wieleractiviteit Wernhout 
Buurtschap Wernhout organiseert een 
wielerwedstrijd op zondag 2 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 
 
Duwers 
Duwen is een erebaan. Iedereen vanaf 14 jaar kan 
zich tot 18 augustus opgeven op het formulier in de 
tent. Zoals eerdere jaren wordt er tevens gekeken 
naar kracht, zodat de wagens zorgeloos door de 
Zundertse straten kan rijden. 
 
Bloempotten 
De bloempotten zijn weer op komst. Neem contact 
op met John Peeters via jcm-peeters@home.nl voor 
meer informatie.  
 
14 augustus Spelavond Buurtschap Achtmaal 
Op vrijdag 14 augustus na de bouw, zijn alle 
Lentenaren uitgenodigd om deel te nemen aan de 
spelavond bij BS Achtmaal. De vraag is wie de 
sterkste zal zijn! Ben erbij! 
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