
Om te onthouden 
 
 

• Hakken 
• Iedere dinsdagochtend  
• Bloemenveld 
• Iedere woensdagavond  
• Kinderavonden 
• Elke donderdag voor het corso in augustus 
• Thema-avond 2 
• 20 augustus 
• BBQ 
• 29 augustus 
• Corsong 
• 22 augustus (fietsschema in aantocht) 

 
! 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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Openingstijden tent  
Komende weken zal de tent meerdere dagen 
overdag open zijn. Voor deze specifieke data 
kun je het beste Facebook, de Buurtschap 
App (nog geen lid, vraag een van de 
bestuursleden) en de mail in de gaten 
houden.  Aanstaande woensdag zullen wij 
vanaf 09.00 uur de hele dag open zijn.  
 
 
Aanstaande Dinsdag; Ons Brabant 
Dinsdag avond krijgen we de eer dat ons 
Brabant komt filmen, deze filmploeg maakt 
de filmpjes over de mens achter het corso. 
Hopelijk komen deze avond veel mensen 
komen, waardoor, als er gefilmd wordt, er 
veel achtergrond bezigheden zijn en hierdoor 
de mensen de sfeer van Buurtschap de Lent 
extra kunnen ervaren.  
 
Afsluiting bouw avond Buurtschap 
Achtmaal 
Vrijdag 14 augustus is er een mogelijkheid, 
om na het bouwen, samen te vetrekken 
richting een Thema-Avond van Buurtschap 
Achtmaal, om gezellig de avond af te sluiten. 
 
 
 

Kinderavonden 
De kinderavonden vinden dit jaar plaats op 
de donderdagavonden. Dit zal plaatsvinden 
vanaf deze week. Deze avonden vinden 
plaats vanaf 18.30 uur. Gezellige 
mogelijkheid om de kinderen mee te nemen 
naar de tent, waar altijd een leuke activiteit 
wordt verzorgd. (13, 20, 27 augustus) 
 
 
Tweede Thema-avond 
Donderdag 20 augustus zal de tweede 
thema-avond van Buurtschap de Lent 
worden georganiseerd. Dit wil je tevens niet 
missen!!  
 
Papier scheuren! 
Verder kunnen de mensen die alleen gouden 
gidsen willen scheuren ook door via een 
actie hebben we een kleine 600 (oude) 
gidsen binnen gekregen. 


