
Om te onthouden 
 

Ø Kill your killerbody 
Ø 8 augustus 
Ø Thema-avond “Festival” 
Ø 17 augustus 
Ø Corsong 
Ø 18 augustus 
Ø BBQ  
Ø 25 augustus 
Ø Werkzaamheden op het bloemenveld 
Ø Iedere woensdag avond vanaf 18:30 
Ø Duwen?  
Ø Opgeven kan vanaf nu via lijst in de tent 

 
 

 
 

 
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 
Er moet nog veel gebeuren aan urbanisatie. Er is 
voor iedereen van alles te doen. Elke dag is de tent 
open vanaf 19.00 uur. Indien eerder wordt dit via de 
app gecommuniceerd. Dus heb je zin om te lassen, 
plakken, bloemblaadjes lijmen of lekker rond te 
sjouwen in de tent. Kom gerust even langs! 
#thuisishetookwarm  
 
Bloemenveld 
Het bloemenveld fleurt steeds meer op. We mogen de 
komende tijd ook weer veel leveringen verzorgen. 
Daarom is er sowieso iedere woensdag vanaf 18:30 
iets te doen zijn op het bloemenveld. Lekker bij het 
ondergaande zonnetje de bloemetjes buiten zetten. 
Wanneer er extra geplukt wordt zal dit worden 
gecommuniceerd via gastenboek en via de 
buurtschap app! Tot snel 
 
Kill your Killerbody 
Is jouw summerbody ook al ready voor de winter? 
Heb jij ook schijt aan Sonja en zijn cheatmeals niet 
weg te denken uit jouw dieetplan? Dan mag jij 
woensdagavond 8 augustus niet ontbreken. Het is 
namelijk kill your killerbody avond! Neem het meest 
calorierijke voedsel of drankje mee waarmee je jouw 
killerbody killed! Het kan niet gek genoeg! Tijd om na 
het bouwen samen te genieten van de meest heerlijke 
lekkere producten en te gaan bouwen aan jouw 
chubby winterbody! 
 
BBQ 
25 augustus vindt onze jaarlijkse barbecue weer 
plaats! Ook dit jaar wordt dit weer een ontzettend 

gezellige avond. De activiteiten commissie heeft weer 
en leuke avondactiviteit geregeld! Kom je ook? Meld 
je dan aan via het formulier dat in de tent hangt.  
 
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.  
 
Ontwerpersclub 
Zoals jullie wel weten is een pilot gestart, om 
buurtgenoten voorrang te geven om de ontwerpen te 
presenteren. Graag willen we dit jullie nogmaals even 
laten weten, zodat jullie alle tijd hebben om mogelijk 
een clubje te starten, inspiratie op te doen, 
ontwerperspartners te vinden. Dit allemaal om al 
jullie creativiteit te stimuleren! Dus als je zin hebt, 
ga er vooral al mee aan de slag. Indien je nog vragen 
of opmerkingen hebt over de gang van zaken mag je 
altijd een van de bestuursleden aanspreken.  
 
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  
 


