
Om te onthouden 
 
 Knollen planten 
 24/25 april 
 Wandelevenement Wernhout 
 Zondag 5 mei 
 Tent zetten 
 Van 6 mei t/m 12 mei 
 Opstartavond  
 Vrijdag 17 mei 
 Boerendart 
 Zondag 7 juli  
 Helpen Kodex Anita’s polderparty  
 23 en 24 november  

 
 
 

 
 Oud ijzerbak De container staat op het plein bij 
constructiebedrijf Jacobs. Let op! Er mogen geen 
koelkasten en diepvriezers 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 24/25 april 
Om onze wagen “Two faces” mooi gekleurd door de 
straten te kunnen laten rijden op 1 september zal er 
eerst iets de grond in moeten. Daarom beginnen op 
woensdag 24 april vanaf 18:00 met het planten van 
de knollen op het bloemenveld aan de Kleine 
Heistraat (naast John Peeters). Mochten we 
woensdag niet toe komen, planten we de laatste 
knollen op donderdag 25 april, zelfde tijd zelfde 
plek.   
 
Wandelevenement Wernhout 5 mei 
Zondag 5 mei staat het Wernhouts 
wandelevenement op de planning. Er kan gekozen 
worden tussen de afstanden 7, 13, 20 en 30 km. De 
start van de wandeltocht vindt plaats op 
Krochtenweg 4 in Wernhout. Inschrijfgeld is €3,50 
incl. 1 kop koffie/thee of soep. Kinderen tot en met 
12 jaar zijn gratis. Er kan gestart worden tussen 
7:00 en 12:00 voor de 7 en 13 km, en tussen 7:00 
en 10:30 voor 20 en 30 km. Dus haal je 
wandelschoenen uit de kast en loop gezellig mee.  
 
Tent zetten 6 t/m12 mei 
De jukken mogen uit de containers gehaald worden 
en de vouwen uit de zeilen gestreken. De planken 
mogen weer terug de steiger op, want het is weer 
tijd om de tent te gaan zetten! Wij gaan dit doen in 
de week van 6 t/m 12 mei. We beginnen heel de 
week s’avonds om 18:30 en zaterdagochtend om 
9:00. Elke helpende hand is welkom, hoe klein of 
groot ze ook zijn, er is voor iedereen wat wils! Zien 
we je daar?  
 

 
 
Opstart avond 17 mei 
Nadat de tent is gezet, is het tijd om het 
bouwseizoen te beginnen. Dat willen we doen met 
een opstartavond op 17 mei om 19.00 uur in de 
tent. De vraag is of jullie zelf een lekker hapje mee 
kunnen meenemen naar de tent (frietpan mag 
gebruikt worden). Deze avond zal in het teken staan 
van veiligheid. We hopen jullie allen te zien.  
 
Sponsorkliks 
Wil je jouw vereniging ook GRATIS sponsoren? Zorg 
er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen 
doet via de SponsorKlikspagina van Buurtschap de 
Lent. Voor jou een kleine moeite, voor Buurtschap 
de Lent directe inkomsten. Stel je eens voor 
wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit 
daarom door aan andere mensen die Buurtschap de 
Lent een warm hart toedragen! Via 
www.sponsorkliks.nl kan je onze buurt zoeken en 
bestellen bij de door jou gekozen webwinkel.  
 
 
 


