
Om te onthouden 

 
➢ Openingstijden tent 

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

➢ Magische “W” Doorwerkzondag  
➢ Zondag 28 juli 

➢ Eerst thema/kinder-avond 
➢ Vrijdag 26 juli 
➢ Tweede thema-avond 

➢ Vrijdag 16 augustus 
➢ Uitje Lisse 
➢ Opgeven voor 31 juli, uitje is 7 september 

➢ Lichtevoorde 
➢ Zondag 8 september 

 

➢ 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.  
 
Bloemenveld 

Elke woensdag wordt het veld netjes gehakt. We 
beginnen om 18:00 op het veld aan de Kleine 

Heistraat. Ook het plukken komt langzaam opgang, 
voor meer info daarover: houdt het gastenboek en de 
app groeps in de gaten. Komen jullie ook helpen?  

 

Doorwerkzondag 28 juli 
We mogen ons alweer lichtelijk druk gaan maken of 
de wagen wel op tijd afkomt. We gooien daarom de 

tent zondag 28 juli as. open voor iedereen. Het maakt 
niet uit wat je wel of niet kan, we kunnen iedereen 

hard gebruiken! ’s Middags om 12:00 staat de friet 
klaar.  
 

Japanse beach/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 en een leuke activiteit 

gezorgd worden. Trek je mooiste kimono of Ninja-pak 
aan, want de avond zal in het teken van Japan staan.  
 

Uitje Lisse 
Vanuit het bloemenveld wordt er een uitje 

georganiseerd naar Lisse. Heb je zin om mee te gaan, 
dan kan je jezelf opgeven voor 31 juli bij Jelle Peeters, 
jellepeeters91999@gmail.com. 

Tribunekaarten buurt vak 

Wij hebben als buurtschap nog 4 tribunekaarten 
over. Mocht je graag de eerste zondag van september 

in het buurt vak willen zitten kan je mailen naar 
secretariaat@buurtschapdelent.nl. Wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt en geldt OP = OP.  

 
Mokkenactie Albert Heijn 

Zoals jullie misschien al gezien hebben kan er 
gespaard worden voor corsomokken. Voor elke Lent 
mok die wordt verkocht ontvangen wij als buurt    

€1,-. Dit is weer een leuke manier om de buurt te 
sponsoren!  
 

Corsopoule 
Heb jij de corsopoule al ingevuld in de tent? Bij de 

brievenbus hangt een invullijst welke je kan invullen 
tot en met vrijdag 30 augustus. Ben jij het 
paradepaardje van 2019? 

 
Lichtenvoorde 

Nieuw dit jaar is het uitje naar Lichtevoorde op 
zondag 8 september. Samen met drie andere 
buurtschappen gaan we proberen een bus te regelen 

zodat we met zijn allen daar naar het corso kunnen 
gaan kijken. Wat de kosten werkelijk zijn hangt af 
van het aantal mensen wat mee gaat. Heb je 

interesse? Meld jezelf dan aan bij Jordi, 
jordidoomen@hotmail.com  
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