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Palen zetten bloemenveld en de veldploeg

Korting Bobbejaanland

Op 2 en 3 juli worden de palen op het bloemenveld gezet. We
beginnen op vrijdag 18.30 en zaterdag vanaf 8.30 op het veld bij
John Peeters. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd. Alle
hulp is welkom. En iedere dinsdag is de veldploeg weer actief.

Ook nu nog de actie van Bobbejaanland met kortingsbonnen.
5 euro p.p. Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor
groepskorting. Was je van plan om naar Bobbejaanland te
gaan. Vraag dan even na bij Wil Nouws. Enne, op is op.

Bouwen aan Spreeuw!

Shirtjes corso 2010

Iedere avond zijn we aan de slag met het maken van de vele
spreeuwen voor de wagen van 2010. We snijden ze uit schuim
of vormen ze met ijzer. Daardoor is er voor iedereen dus
allerlei werk. En dat maakt het dan weer heel gezellig. Dus
kom gerust helpen in de tent van de Lent. Iedere avond open.

De shirtjes voor 2010 zijn weer te bestellen. Opgavestrookjes
hiervoor liggen in de tent. Let op. Je kunt tot 31 Juli bestellen.

Telefoonboeken Hebt u ook nog uw oude telefoonboek. We
willen ze weer graag hebben voor het plakken van de wagen.
Wilt u hem bewaren of afgeven bij de tent. BVD.

Van de jeugdcommissie
Oud ijzer actie container Ook dit jaar hebben we in de
Spreuken: Heb je ook een leuke spreuk voor op het shirtje
van 2010. Tot 24 juni kun je spreuk nog inleveren in de tent of
in onze mailbox. Dan kiezen we het ontwerp wat op het shirtje
komt. Mail ze naar jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl

buurtschap een oud ijzer actie. Hebt u oud ijzer. Breng dit dan
naar de bouwlocatie of laat het ons even weten dan halen we
het op. Alle beetjes helpen voor de bouw van de wagen.

Om te onthouden
Lascursus: Wil je graag leren lassen. Jac Kustermans geeft
iedere maandag, woensdag en vrijdag cursus in lassen. En al
lerende maak je dan de spreeuwen voor de wagen van 2010.
BBQ: Op 16 juli organiseren we een barbecue voor de jeugd.
Kosten zijn € 7,50. Opgave voor 11 juli via
jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl

Tribunekaarten corsozondag 2010
Er zijn weer tribunekaarten voor het vak van de Lent. Mensen
die hier interesse in hebben kunnen dit doorgeven aan Wil
Nouws via wil.nouws@siemens.com of tel 076 597 6008

Boerendarten Veldstraat
Op zondag 4 juli wordt het open zundertse boerendart weer
georganiseerd. Vanuit de Lent gaan we ook met een aantal
teams. Opgave kan via timvriends@gmail.com

 Palen zetten: Op 25 en 26 juni op het veld bij John
Peeters.
 Werken aan “Spreeuw”. Iedere avond vanaf 18.30.
Iedere zaterdag vanaf 13.00 uur.
 Boerendarten: 4 juli 2010. Opgave bij tim.
 Laszondag 2010: 25 Juli de hele dag.
 Plakzondag 2010: 22 augustus de hele dag.
 De Lent BBQ: Zaterdag 28 augustus
 10 juli schuurfeest. BS de Lent met BS Wernhout
 Korting bij Bobbejaanland. Info bij Wil Nouws
 Telefoonboeken bewaren voor de wagen 2010
 Oud ijzer container: Met de openingstijden van de tent
bereikbaar voor al uw oud ijzer.
 Heraldieksjaaltjes te koop. Voor 5 euro kun je in de
tent een heraldieksjaaltje kopen van BS de Lent.
 Kledinglijn te bestellen bij Honoré (zie website
www.buurtschapdelent.nl)

