
Om te onthouden 
 

! Knollen zetten  
! 21 en 22 april 
! Tent zetten 
! 27, 28 en 29 april 
! Kamperen met de jeugd 
! 27, 28 mei 
! Wandelevenement  
! 7 mei 
! Opstartavond   
! 12 mei 
! 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. Let op! Er mogen 
geen koelkasten en diepvriezer in deze oud ijzer 
bak. Het gaat dus echt alleen om oud ijzer! 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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Knollen planten 
Het is april en dan is het natuurlijk weer tijd om de 
knollen in de grond te zetten. Dit gaat gebeuren op 
het veld bij Jos Vriends aan de Lentsebaan. Vrijdag 
21 april avond starten we om 18.00 uur. 
Zaterdagochtend 22 april beginnen we om 09.00. 
Lekker even buiten en samen zorgen dat de start 
van de groei van die mooie dahlia’s weer kan 
beginnen. Hopelijk zien we jullie met vele handjes 
verschijnen.  
 
Tent zetten  
De tent wordt dit jaar gezet op 27, 28 en 29 april. 
We hopen dat we in dit weekend de hele tent 
kunnen zetten. Er is van alles te doen, dus schroom 
niet om ook jouw handen uit de mouwen te steken 
tijdens dit lange weekend. Op 27 en 28 april 
beginnen we om 18.30 en op zaterdag 29 april om 
08.30. Kom jij dit jaar ook helpen, zodat we weer 
snel aan de slag kunnen met onze wagen? Tot dan!  
 
Kamperen met de Jeugd.  
Dit jaar organiseert de jeugdcommissie wederom het 
kamperen voor de Lent jeugd. Heb je zin in een 
sportieve en gezellige dag, nacht, ochtend? Kom dan 
zeker naar het kamperen. Dit jaar zal het plaats 
vinden op zaterdag en zondag 27 en 28 mei. 
Aanvang 14.30 begin 15.00 uur. Later aansluiten 
mag altijd laat dit wel even weten. Wil je er graag bij 
zijn mail dan naar jc@buurtschapdelent.nl graag 
voor 14 mei. De kosten voor deze dag bedragen 15 
euro. Graag op deze dag zelf contant bij hebben. Tot 
de 27e om 14.30 uur!  
 

Opstartavond 12 mei 
Net als vorig jaar is er weer een opstartavond in de 
tent. Hierin zal weer worden uitgelegd hoe we de 
bouw gaan aanpakken en wat er allemaal voor 
iedereen te doen is. Een gezellige avond om een 
goede start in te zetten van de bouw 
 
Wandelevenement  
Op 7 mei organiseert de de lentstappers een 
wandeltocht. Start: kleine heistraat 6. Er zijn 
diverse afstanden; 5, 7,5, 12,5, 18 en 21 km. Er 
kan worden gestart tussen 8.00 en 12.00. De 
kosten van inschrijving voor kinderen t/m 12 jaar is 
gratis. Vanaf 13 jaar zijn de kosten drie euro (incl 1 
consumpiebon. Voor meer info: 
delentstappers@gmail.com 
 
Geen koelkasten en vriezers in oud ijzerbak 
Elke zaterdag kun je jouw oud ijzer in de daarvoor 
bestemde bak gooien bij Cees Jacobs. Echter zijn er 
de laatste tijd wel eens koelkasten of vriezers in 
gegooid. Deze spullen mogen niet in deze bak 
worden gegooid. Let hierop. Het zou jammer zijn dat 
de buurtschap door deze acties een   onkosten 
vergoeding in mindering wordt gebracht op de 
rekening 


