
Om te onthouden 
 

Ø Bouwavonden @ Schuur Hans  
Ø 4 april, 10 april, 18 april en 24 april 
Ø Knollen planten 
Ø 20 en 21 april 
Ø Tent zetten 
Ø 26, 27 en 28 april 
Ø Kamperen 
Ø 26 op 27 mei 
Ø Wandelevenement 
Ø 6 mei 
Ø Opstartavond 
Ø 18 mei 

 
Ø 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 
 

Ø https://www.facebook.com en dan zoeken op 
 Buurtschap De Lent              

Ø https://twitter.com/BSdeLent 
Ø www.buurtschapdelent.nl  
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Bouwavonden 
De laatste avonden zijn aangebroken in de 
schuur van Hans Jochems. Op de dagen 4, 10, 
18, en 24 april kunnen we vanaf 19:00u flink aan 
de slag om een goede start te maken voordat we 
de tent in gaan!  
 
Tent zetten 
Het is weer DE tijd van het jaar! We mogen de 
tent weer uit de keet halen en in volle glorie 
opstellen. Hier hebben we alle handjes nodig die 
vrij zijn! Heb jij daarom 26, 27 of 28 april tijd om 
te komen helpen? Schroom niet om langs te 
komen. 
 
Opstartavond 
Een goed begin is het halve werk, daarom 
hebben we de opstartavond weer ingepland voor 
jullie. Deze avond gaan we vieren dat we weer 
aan de slag kunnen in de tent om er weer een 
succesvol corsojaar van te maken. Had je 18 mei 
nog niet in je agenda geblokkeerd, dan zou ik nu 
je agenda pakken en opschrijven dat je de weg 
naar de tent weer gaat opzoeken!  
 
Knollen planten 
Vrijdag 20 april kunnen we vanaf 20:00 van 
start met het planten van de knollen bij John 
Peeters in de Kleine Heistraat. Zaterdag 21 april 
vanaf 09:00 uur wordt dit werk afgemaakt en 

hopen we weer op een fantastisch bloemenveld 
seizoen! 
 
Wandelevenement 
“But I would walk 500 miles 
And I would walk 500 more”  
 
En dat is wat wij gaan doen. Of in ieder geval, 
kunnen doen. De Lentstappers hebben dit 
succesvolle evenement van vorig jaar weer op de 
kalender gezet. 6 mei kunnen er verschillende 
(6.5, 12.5, 20 en 30 kilometer) routes gewandeld 
worden door Wernhout. Starten aan Kleine 
Heistraat nummer 6.  
De 6.5 en 12.5 km tussen 7.00 en 12.00 uur.  
De 20 km tussen 07.00 en 11.00 uur. 
De 30 km tussen 07.00 en 10.00 uur.  
 
 
Corso Color Run 
Op 12 mei wordt de corso Color Run 
georganiseerd. Wil jij hier aan deelnemen dan 
kan je je opgeven via Roy Doomen; 
Roydoomen@gmail.com 
  
Kamperen 
Op 26 mei organiseert de Jeugdcommissie het 
jaarlijkse kamperen voor de Jeugd. Blokkeer 
deze datum alvast in je agenda. Info volgt. 
 
  
 


