Om te onthouden

















Tent zetten
Van 6 mei t/m 12 mei
Opstartavond
Vrijdag 17 mei
Familiedag
Zondag 26 mei
Corso zonder grenzen Klein Zundert
Zondag 2 juni
Dahlia Darttoernooi Klein-Zundertse
Heikant
Maandag 10 juni
Beach weekend Schijf
Zondag 16 juni
Boerendart Veldstraat
Zondag 7 juli
Helpen Kodex Anita’s polderparty
Zaterdag 23 en zondag 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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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. Dit
jaar is het verplicht een veiligheidshelm te dragen.
Deze zijn beschikbaar in de tent en ook te koop voor
maar €2,50. Elke helpende hand is welkom, hoe
klein of groot ze ook zijn, er is voor iedereen wat wils!
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.
Familiedag 26 mei
Er wordt dit jaar een nieuw evenement
georganiseerd: de familiedag van buurtschap de
Lent. Het is een kleine wandeltocht met tussendoor
leuke spelletjes voor jong en oud. De aanvang is om
13:30 er kan vanaf 14:00 gestart worden vanuit de
tent van de Lent. Er wordt een eigen bijdrage
gevraagd van €2,50 per persoon. Dus trek die
wandelschoenen aan en doe gezellig mee!

Bijwonen bouwvergadering
Altijd al graag een keertje een vergadering van
bouwcommissie willen bijwonen? Dan is dit je kans!
Om wat meer ideeën vanuit de buurtgenoten te
kunnen krijgen, nodigt de bouwcommissie elke
vergadering een buurtgenoot uit om mee te denken
over de bouw van de wagen en alles erom heen. Lijkt
het je leuk om hier aan deel te nemen, geef je dan op
bij Nadja Vriends, nadjaschrauwen@hotmail.com.
Deelname evenementen buurtschappen
De komende tijd staan er verschillende evenementen
op het programma bij verschillende buurtschappen.
Het zou natuurlijk super leuk zijn als we daar als De
Lent aanwezig zijn. Wil je mee doen met een van de
evenementen, geef je dan op bij de volgende personen
2 juni 2019: Corso zonder grenzen, Jelle Peeters
jellepeeters91999@gmail.com, 06-57831893
10 juni 2019: Dahlia Dartoernooi, Nadja Vriends
nadjaschrauwen@hotmail.com, 06-31572728
16 juni 2019: Beach weekend Schijf, Anne Vriends
annevriends@home.nl, 06-13223585
7 juli 2019: Boerendart, Lonneke Matthijssen
lonneke1994@hotmail.com, 06-54221020

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. Via www.sponsorkliks.nl
kan je onze buurt zoeken en bestellen bij de door
jou gekozen webwinkel.

