
Om te onthouden 
 
 

! Bloemenveld activiteiten 
dinsdagochtend vanaf 09.00 uur 

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

! Bouwweekend 
! 22, 23, 24 juli 
! Oplaaiavond  
!  22 juli  
! shirtjes bestellen 
! shirtjes@buurtschapdelent.nl en via de tent 
! LET OP WIJZIGING DATUM BUURTFEEST  
! Griekse Avond/kinderavond 
! 19 augustus 
! Plakzondag 
! 21 augustus 

 
 

! 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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Thema-avond 22 juli 
Er wordt op het moment weer hard gewerkt 
aan Krachtstroom. Tijd om onszelf van 
krachtstroom te voorzien en ons op te laaien 
voor het bouwweekend wat eraan zit te 
komen! Deze oplaaiavond zit vol 
energieopwekkende, flitsende en krachtige 
elementen! Een avond vol positieven! Tot 
dan, vanaf half 7 in de tent! Het eerste uur 
van de thema-avond is tevens een zeer 
gezellige kinderavond volledig in het 
thema! 
 
Bouwweekend zaterdag 23 en zondag 24 
juli 
Het eerste doorwerkweekend is een feit. Dit 
zal gebeuren tijdens het aankomende 
weekend.  
Zaterdag zal de tent geopend zijn van 09.00 
uur tot 21.00 uur. De hele dag zal voor een 
hapje en drankje worden gezorgd.  
Zondag beginnen we de dag om 08.30, met 
ons jaarlijkse ontbijtje met volle moed. 
Verder is het de hele dag lekker bouwen 
sjouwen en mauwen. Er is voor iedereen 
werk dus schroom niet en kom wanneer je 
een uurtje (of meer) tijd hebt gezellig even 
langs!  
 

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! 
 
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.  
 
Wijziging data buurtfeest 
Wegens bijzondere omstandigheden, zijn wij 
genoodzaakt om het buurtfeest te 
verschuiven van het eerste naar het tweede 
weekend van oktober. Het buurtfeest zal dus 
nu plaatsvinden op zaterdag 8 oktober. 
Dus zet dit alvast in je agenda, als je dit niet 
wilt missen!! 
  


