
Om te onthouden 
 

Ø Corso zonder grenzen 
Ø 3 juni 
Ø Beachvolley  
Ø 17 Juni 
Ø Boerendart toernooi 
Ø 1 juli 
Ø Thema-avond “Beachparty” 
Ø 20 juli 
Ø Thema-avond “Festival” 
Ø 17 augustus 
Ø Werkzaamheden op het bloemenveld 
Ø Iedere woensdag avond vanaf 18:30 
Ø Aardbeienfeesten  
Ø 9 en 10 juni 

 
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 
Vanaf heden kunnen we iedere avond (maandag 
t/m vrijdag) aan de slag in de tent! Elke week zullen 
de tijden van die week gecommuniceerd worden 
naar de buurt, met als streven iedere avond vanaf 
19:00 open te zijn!  
 
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). 
 
Corso zonder grenzen 
Wil jij je grenzen opzoeken? Op zondag 3 juni gaan 
ze in Klein-Zundert in ieder geval bekijken wat wij 
aankunnen! Samen met een team van 6 personen 
ga je de strijd aan tegen andere buurten. Nemen 
jullie de beker mee naar de Lent? Opgeven kan bij 
Roy Doomen (06-46475590) 
 
Boerendart toernooi 
Ben je niet zo van de spelletjes, maar zie je een potje 
darten met een handicap wel zitten? Geef jezelf dan 
op voor het Boerendart toernooi van Buurtschap 
Veldstraat. Dit jaar zal het evenement plaatsvinden 
op zondag 1 Juli. Opgeven kan bij Lonneke 
Matthijssen (06-54221020) 
 
Bloemenveld 
Voortaan zal er iedere woensdag vanaf 18:30 iets te 
doen zijn op het bloemenveld. We willen natuurlijk 
proberen een mooi veldjaar te maken dus alle hulp 
is van harte welkom! 

 
Aardbeienfeesten 
9 en 10 juni is het weer tijd om je buik vol te eten 
met aardbeien, maar misschien voor ons nog wel 
belangrijker: bekendmaking van de stoetvolgorde. 
Heb je zin om je buurtgenoten weer te zien met een 
gezellige avond? Kom dan vanaf 20:00 bij de 
maquette kijken naar de bekendmaking.  
 
Shirtjes 2018 
Dit jaar gaan we het net iets anders doen dan jullie 
van ons gewend zijn. Je kan namelijk een keuze 
maken uit twee(!!) ontwerpen. Het ene ontwerp zal 
een jeugdige uitstraling krijgen en het andere 
ontwerp een oudere uitstraling. Hiermee trekken we 
het thema van de wagen door naar onze shirtjes. 
Ben je boven de 40 maar voel je je nog steeds heel 
jeugdig? Dan bestel je misschien een jeugdshirt. En 
andersom zou ook kunnen, je bent 16 maar wilt al 
graag als volwassene worden aangezien, dan bestel 
je de volwassen versie. En de echte verzamelaars 
bestellen ze natuurlijk alle 2! :-) De shirtjes zijn 
vanaf 15 juni te bestellen via de mail of de wel 
bekende strookjes in de tent.  
 
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  


