
Om te onthouden 

 
➢ Openingstijden tent 

➢ Maandag t/m vrijdag vanaf 19:00 
➢ Openingstijden bloemenveld 
➢ Elke woensdag vanaf 18:00 

➢ Race-naar-het-weekend-avond 
➢ Donderdag 11 juli 

➢ Laszondag  
➢ Zondag 21 juli 
➢ Eerst thema/kinder-avond 

➢ Vrijdag 26 juli 
➢ Tweede thema-avond 
➢ Vrijdag 16 augustus 

➢ Opgeven shirtjes 
➢ Via email of in de tent tot 25 juli 

➢ Helpen Kodex Anita’s polder party 
➢ 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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Openingstijden tent 

De tent is van maandag tot en met vrijdag geopend 
vanaf 19:00. Er is volop werk, dus trek die oude 

kleren uit de kast en kom gezellig bouwen.  
 
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.  

 
Opgave shirtjes  

Het is weer zover, de corso-shirtjes voor het jaar 2019 
kunnen besteld worden. Dit kan via het invullen van 
de strookjes in de tent (doos op de bar) of via 

shirtjes@buurtschapdelent.nl. Ze kosten €7,50 per 
stuk en opgeven kan tot 25 juli. Geef oprijd je maten 

door en zorg dat je er weer zo leuk bij loopt in het 
eerste weekend van September.  
 

Race-naar-het-weekend-avond 11 juli 
Om op donderdag alvast in de weekend stemming te 
komen, wordt er op 11 juli een race naar het weekend 

avond georganiseerd. Na het bouwen zullen er een 
paar leuke activiteiten te doen zijn.  

 
Bloemenveld 
Elke woensdag wordt het veld netjes gehakt. We 

beginnen om 18:00 op het veld aan de Kleine 
Heistraat. Komen jullie ook helpen?  

Laszondag 21 juli 

Hij is weer in aantocht, de laszondag. Deze zal plaats 
vinden op zondag 21 juli. Om 9:00 zullen we een 

goede bodem leggen met een lekker ontbijtje, 
bestaand uit eieren met spek en brood. Daarna 
kunnen alle handjes uit de mouwen en gaan we aan 

de slag. Zien we je daar?  
 

Thema/kinder-avond 26 juli 
De eerst kinder- en thema-avond van dit jaar zal 
plaats vinden op vrijdag 26 juli. De kinder-avond 

begint om 18:30 in de tent. Voor de rest, zal er na het 
bouwen voor iets lekkers een leuke activiteit gezorgd 
worden. Trek je mooiste kimono of Ninja-pak aan, 

want de avond zal in het teken van Japan staan.  
 

Bestellen truien en vesten  
Is jouw trui of vest versleten en wil je graag een 
nieuwe voor dit corso-seizoen, stuur dan een appje 

met de maat door naar Marina (06-46600428). Voor 
de juiste maat, kun je eventueel van iemand die er al 

heeft passen.  
 
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 jouw een kleine moeite en voor 
buurtschap de Lent directe inkomsten. Via 

www.sponsorkliks.nl kan je onze buurt zoeken en 
bestellen bij de door jou gekozen webwinkel. Alvast 
bedankt en vertel het zeker door aan iedereen die de 

Lent een warm hart toedraagt.   
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