
Om te onthouden 
 

! Bloemenveld 
! Elke woensdagavond 
! Openingstijden tent vanaf 1 juli 

elke dag vanaf 18.30 uur 
! Corso zonder grenzen 
! 25 juni 
! Shirtjes bestellen  

tot 25 juli 
! Boerendart 
! 2 juli 
! Bloemenveld uitje 
! 29 juli 
! 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  

 
 
 

 
 

BUURTSCHAP 
 

DE LENT 
 

 

 
 
 

BUURTFLYER 
NO: 199 

 
Juni 2017 

 
 



Openingstijden tent 
Vanaf 1 juli is de tent elke dag geopend vanaf 18.30 
uur. Er is al van alles te doen. Van papierscheuren, 
plakken tot dichtlassen, vormen en het werken aan 
de constructie. We zien je graag snel in de tent 
 
Uitnodiging 50 jarig huwelijk Kees Pellis en 
Marijke Carpay 
Op 21 juli zijn Kees en Marijke 50 jaar getrouwd en 
zij nodigen de buurtgenoten van de Lent dan ook uit 
dit samen met hen te vieren op 21 juli ergens 
tussen 15.30 en 19.30 uur in het Dorpshuis, 
leijakkerplein 3 in Rijsbergen. Marijke en Kees 
hebben weinig meer te wensen, maar mocht je hen 
toch iets willen geven, dan graag een enveloppe. Ze 
hopen jullie graag te zien tijdens deze feestelijke 
aangelegenheid.  
 
Boerendart 2 juli 
Op 2 juli wordt weer de jaarlijkse Boerendart 
georganiseerd. Zou jij hier graag aan mee willen 
doen; dan kun je je opgeven via 
lonneke1994@hotmail.com. Altijd leuk zo’n gezellige 
corsomiddag! 
 
Shirtjes bestellen 
De jaarlijkse shirtjes kunnen weer worden besteld. 
Dit kan tot 25 juli aanstaande. Je kunt de shirtjes 
bestellen via de strookjes in de tent (staan op de 
bar) of via shirtjes@buurtschapdelent.nl. We hopen 
dat iedereen een shirtje besteld, zodat we er weer 
kleurrijk bijlopen in het corsoweekend! De kosten 
zijn 7,50 per stuk.  
 

 
Bloemenveld 
Elke woensdagavond wordt er hard, maar gezellig 
gewerkt op het bloemenveld aan de Lentsebaan. Er 
is genoeg te doen, dus wanneer je zin hebt om ook 
te komen ben je van harte welkom. Indien je meer 
informatie wilt ontvangen over het bloemenveld kun 
je contact opnemen met Honore, zodat je in de app 
komt die specifiek is ingericht voor de 
werkzaamheden op en rond het bloemenveld! 
 
Bloemenveld uitje 
Er wordt dit jaar een uitje georganiseerd voor alle 
veldmedewerkers en plukkers. De bloemenmannen 
organiseren dit op zaterdagmiddag 29 juli. Om 
14.00 uur zal er worden samengekomen bij de tent, 
waarna er om 15.00 uur vertrokken wordt naar de 
locatie. Ze willen het liefst met de fiets gaan, maar 
mocht dit niet lukken, kun je altijd met de auto 
komen. Rond etenstijd zal er een bbq zijn. De eigen 
bijdrage voor deze activiteit bedraagt 15 euro. 
Aanhang is natuurlijk van harte welkom. Wil je 
meedoen, geef je dan op bij Honore voor 19 juli via 
dictus@home.nl.  
 
Sjoelcompetitie 
Dit jaar zal over de gehele bouwperiode een 
sjoelcompetitie gehouden worden. Je kunt jezelf 
hiervoor aanmelden via het spelbord in de tent. 
Indien iemand jou dan uitdaagt, kun jij meedoen 
om de sjoelkampioen van de Lent te worden. En wie 
wil dat nou niet? Voor extra vragen kun je altijd 
terecht bij de mensen van de AC! 
 


