
Om te onthouden 
 
 

! Bloemenveld activiteiten 
dinsdagochtend vanaf 09.00 uur 

! Openingstijden juli 
Ma, di, wo, do, vrij 18.30 & za 11.00 

! Veeken open huis 
! 2 juli 
! Boerendart  
!  3 juli 
! shirtjes bestellen 
! shirtjes@buurtschapdelent.nl 

 
 
 
 
 

 
 

! 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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Openingstijden bouwseizoen 
Er wordt op het moment weer hard gewerkt 
aan Krachtstroom. Er moet nog veel gedaan 
worden en daarbij kunnen we alle handjes 
gebruiken. Dus trek je corsokleren weer uit 
de kast en kom gezellig helpen! Tot 1 juli is 
de tent open op maandag, woensdag en 
vrijdag. Vanaf 1 juli is de tent de hele week 
geopend vanaf 18.30 uur. Dit jaar wordt er 
ook op zaterdag gebouwd vanaf 11 uur.  
 
Bloemenveld activiteiten 
Elke dinsdagochtend wordt er gewerkt op 
het bloemenveld. De bloemen moeten dit 
jaar ook weer op zijn mooist zijn op die 
eerste zondag van september. Elke 
dinsdagochtend tussen 09.00 en 12.00 
wordt er gewerkt op het bloemenveld aan de 
lentsebaan.  
 
Open huis van  der Veeken 
Weegoplossingen 
Onze buurtgenoot en sponsor,  John, heeft 
een nieuwbouw neergezet voor van der 
Veeken Weegoplossingen. Dit wil hij graag, 
met de buurtgenoten van de Lent, vieren. 
Het open huis wordt gehouden op 2 juli van 
14.00 tot ongeveer 21.00.  
 

Shirtjes 
De jeugdcommissie is klaar met het ontwerp 
van het shirtje! De shirtjes kunnen alweer 
besteld worden. Dit kan worden gedaan, tot 
31 juli, door middel van het sturen van een 
mailtje naar shirtjes@buurtschapdelent.nl. 
Geef hier de maten en het aantal shirtjes 
aan, met natuurlijk jouw naam. Uiteindelijk 
zullen ook de strookjes weer in de tent in te 
vullen zijn! 
 
Boerendart  
Ook de Boerendart van buurtschap 
Veldstraat staat weer op de agenda. Vorig 
jaar zijn we een jaar afwezig geweest, maar 
dit jaar willen we er graag weer bij zijn. Heb 
jij de beste hooivorkworpkwaliteiten? Of vind 
je het gewoon gezellig om een pilsje te 
drinken en af en toe een riek in een hooibaal 
te gooien? Geef je dan op bij Mark Brosens 
(mark.brosens@home.nl of 0642921451)  
 
Corsodinsdag 
Dit jaar moet er een extra dag vrij 
genomen/gehouden worden want er wordt 
weer een corsodinsdag gevierd! Dit jaar 
helemaal in het thema van het 80 jarig 
bestaan van het Corso 


