
Om te onthouden 
 

Ø Thema-avond “Beachparty” 
Ø 20 juli 
Ø Laszondag  
Ø 22 juli 
Ø Thema-avond “Festival” 
Ø 17 augustus 
Ø Corsong 
Ø 18 augustus 
Ø Werkzaamheden op het bloemenveld 
Ø Iedere woensdag avond vanaf 18:30 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 zal er 
door iemand van de bouwcommissie de tijden van 
die week gecommuniceerd worden naar de buurt, 
met als streven iedere avond vanaf 19:00 open te 
zijn!  
 
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! 
 
Thema-avonden 
De thema-avonden voor dit bouwseizoen zijn bekend, 
dus pak je agenda er maar bij! Dit jaar zal onze AC 
op 20 juli en 17 augustus ons voorzien van de 
benodigde ambiance in het teken van het strand en 
festival. Be there! 
 
Laszondag 
De eerste marathon (voor de meesten) die we dit jaar 
gaan doen is zondag 22 juli aanstaande, namelijk de 
laszondag. Op deze dag gaan we proberen zoveel 
mogelijk meters ijzer aan de wagen vast te lassen om 
wat vaart te brengen in het bouwproces. Zien we je 
dan? 
 
 
 
 
 

Corsong  
Zaterdag 18 augustus barst de strijd los wie het beste 
lied van zundert weet te maken. Schrijf daarom deze 
datum alvast in je agenda zodat wij samen met de 
buurt hier een gezellige avond van kunnen maken.  
 
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  
 


