
Om te onthouden 
 

Ø Knollen planten 
Ø 1 mei 
Ø Tent zetten 
Ø Start 23 april 
Ø Kamperen 
Ø 26 op 27 mei 
Ø Wandelevenement 
Ø 6 mei 
Ø Opstartavond 
Ø 18 mei 
Ø Voute Party 
Ø 5 mei 
Ø Beachvolley  
Ø 17 Juni 
Ø Bouwen aan de wagen in de tent 
Ø Vanaf 7 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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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! De 
plannen zijn iets gewijzigd ten opzichte van de vorige 
flyer, we beginnen namelijk maandag 23 april al 
vanaf 18:30! 
 
Opstartavond 
Op 18 mei organiseert de bouwcommissie een 
opstartavond. Hierbij willen we graag een 
Amerikaanse barbecue organiseren. Dit betekent dat 
jij deze avond vlees meebrengt. De bouwcommissie 
zorgt voor lekkere salades. Vanuit de buurt wordt 
voor een lekker drankje en wat brood gezorgd. Maar 
wat maakt een barbecue nu echt compleet? Vlees en 
natuurlijk volk. Dus kom jij met jouw favoriete vlees 
gezellig het bouwseizoen openen? Dit zal vanaf 19.00 
uur zijn bij de bouwlocatie. Opgeven is niet verplicht 
maar wel heel erg fijn. Dit kan bij Nadja Schrauwen 
door te appen 0631572728 of 
mailen nadjaschrauwen@hotmail.com  
 
Beachvolley 
Buurtschap Schijf organiseert weer het jaarlijkse 
beachvolleybal toernooi op 17 Juni. Als je tijd en zin 
hebt om mee te doen namens de Lent kan je je 
opgegeven bij Mitchel Vergauwen (06-22546010). 
 
Kamperen 
Op 26 mei organiseert de Jeugdcommissie het 
jaarlijkse kamperen voor de Jeugd. Blokkeer deze 
datum alvast in je agenda. Info volgt. 

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 routes 
gewandeld worden door Wernhout. 
 
Knollen planten 
Dinsdag 1 mei kunnen we vanaf 18:00 van start met 
het planten van de knollen bij John Peeters in de 
Kleine Heistraat. De datum is gewijzigd ten opzichte 
van de vorige flyer.  
 
Verkeersregelaar worden? 
Verkeersregelaar worden voor de buurtschap? Dat 
kan! Je kan geheel op eigen tempo het examen halen 
met onderstaande code. Ga hiervoor naar 
www.verkeersregelaarsexamen.nl, maak een account 
aan en vul de code in! Hierdoor kunnen we een 
beroep doen op jou wanneer we weer 
verkeersregelaars nodig hebben.  
Code: DEELNVerkZundTJQDGUWENB  


