
Om te onthouden 
 

! Openingstijden tent vanaf 1 juli 
elke dag vanaf 18.30 uur 

! Shirtjes bestellen  
tot 25 juli 

! Kinderavonden 
! 21 juli en 11 augustus 
! Thema avond 
! 21 juli 
! Laszondag 
! 23 juli 
! Avond met Achtmaal 
! 28 juli 
! Bloemenveld uitje 
! 29 juli 
! Bloemen 
! Houd Facebook en app goed in de gaten voor 

tijden 
! 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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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 
 
Thema avond! 
We staan aan de vooravond van onze eerste thema-
avond! De Hollandse avond! Zoals jullie gewend zijn 
zal het een avond vol themagerelateerde activiteiten, 
drankjes, hapjes en accessoires zijn! Kom jij ook in 
het oranje of in je boerenkiel? We zien je graag 
tijdens deze gezellige bouwavond vanaf 18.30 uur.  
 
Laszondag 
Aankomende zondag, 23 juli is het laszondag! Tijd 
om flink de handen uit de mouwen te steken en 
meters te maken. Zoals jullie van ons gewend zijn 
wordt deze dag vanaf 08.30 uur gestart met een 
bouwersontbijt met eieren en spek. Niet alleen 
lassers kunnen we gebruiken, maar er kan van alles 
gedaan worden. Lassen, plakken, scheuren, buigen, 
sjouwen en mauwen. Dus kom gerust een kijkje 
nemen. 
 
Avondafsluiting met BS Achtmaal 
Op 28 juli zal na de bouwavond BS achtmaal op 
bezoek komen. Dit wordt een jaarlijkse traditie, 
aangezien wij al een aantal jaren elkaar om beurten 
uitnodigen. Het belooft dus weer een gezellige avond 
te worden. Er zal ook weer een leuke activiteit zijn! 
Dus kom gezellig bouwen en nabuurten op deze 
vrijdag! 
 

BBQ 
De jaarlijkse bbq zal plaatsvinden op 26 augustus. 
Aansluitend natuurlijk weer een gezellig 
avondprogramma. De bijdrage hiervoor is 20 euro. 
Voor degene tot en met 12 jaar is de bijdrage 15 
euro. Indien je jezelf alleen voor het 
avondprogramma wilt opgeven zijn de kosten 7,50. 
Lijst van opgaves zal binnenkort in de tent hangen. 
Dit kan tot 22 augustus.  
 
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.  
 
Kinderavonden 
Op 21 juli en 11 augustus zullen 
voorafgaand/tijdens de thema- avonden de 
kinderavonden plaatsvinden. Er wordt weer een 
leuke activiteit georganiseerd dus zorg dat je er bij 
bent vanaf 18.30 uur.  
 
Bloemenveld 
Elke woensdagavond wordt er hard, maar gezellig 
gewerkt op het bloemenveld aan de Lentsebaan. Het 
plukken gaat ook beginnen! Houd de Facebook, 
gastenboek en info app goed in de gaten voor meer 
info over tijden en data.  
 
 


