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30 April knollen planten
Op zaterdag 30 april gaan de knollen weer de grond in.
Hiervoor doen we een oproep aan iedereen om te komen
helpen. Dit is hand werk waarbij met een kruiwagen over het
veld gereden wordt met hiernaast iemand die de knol in de
voor laat vallen met andere woorden iedereen kan dit. Als we
met veel zijn kunnen we dit gedaan krijgen op één ochtend
zodat we allemaal het koninginnendag feest kunnen vieren in
de middag. We beginnen om 8.30 aan de Loosbergstraat.

Corso zonder grenzen op 22 Mei
Op Klein Zundert wordt op zondag 22 mei 2011 voor de eerste
keer het spel Corso Zonder Grenzen gehouden. Tijdens Corso
Zonder grenzen, een zeskamp, worden de teams beproefd op
hun snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, denkvermogen en
samenwerking. Een dag waarop iedereen zijn grenzen kan
opzoeken en verleggen! Wil je meedoen in een team of zelf
een team aanmelden.Dan kun je jezelf aanmelden bij Sanne
Peeter. 076 597 6626.

Alles over de opbouw van de corsotent
27 & 28 april in de avond gaan we de zeilen wassen. Dit doen
we bij Hans Jochems op de potvelden. Niks voor jou. Dan kun
je ook helpen met het opruimen op de bouwplaats. Beide
dagen om +/- 18:30 uur. Ook hier kan iedereen helpen.
Op 5, 6 en 7 mei wordt de tent weer opgebouwd voor het
komende bouwjaar. Op donderdag en vrijdag 5 & 6 mei starten
we om 18.00 uur. En op zaterdag de 7e mei om +/- 08.30 uur.
Voor iedereen werk genoeg.
Inrichten van de tent doen we de hele week iedere avond van
9 tot 14 mei. De start van het bouwseizoen is vanaf 16 Mei. Dit
ontwerp heeft weer voor ieder veel werk te doen. Ben erbij.
Kijk voor meer info op de website www.buurtschapdelent.nl en
in het gastenboek.

Laatste pokeravondje vrijdag 29 april 2011
Hallo Pokerfans. Voor de laatste keer dit seizoen gaan we nog
een keertje pokeren op 29 April in de bekende pokerhut bij
Adrie en Linda Mathijssen. We beginnen om ongeveer 19.45
met een bakje koffie of thee. Iedereen van bs de Lent kan
meedoen d.m.v. zich op te geven op krochten4@hotmail.com
maximaal kunnen er 40 personen meedoen, dan zit het vol.
Ben er snel bij. Tot de 29e april.

Boerendart op 3 juli
Begint het werpen van hooivorken alweer te kriebelen? Dat
komt goed uit! Buurtschap Veldstraat organiseert namelijk voor
de negende maal de enige echte Zundertse Boerendart.
Vanuit de Lent willen we ook weer gaan met een aantal teams.
Opgave kan via timvriends@gmail.com

Oud ijzer actie container
Ook dit jaar komt in de buurtschap een oud ijzer actie. Hebt u
oud ijzer. Hou het even vast of laat het ons even weten dan
halen we het op. In een volgende buurtflyer vertellen waar je
met het ijzer heen kunt. Alle beetjes helpen voor de bouw van
de corsowagen.

Opening bloemencorso jubileumjaar 2011
Op 7 Mei wordt de aftrap gegeven voor het jubileumjaar van
het bloemencorso te Zundert. Iedere corsoliefhebber is
hiervoor uitgenodigd. Op deze avond de presentatie van het
programma voor het jubileumjaar. Deze avond start om 19:30
en wordt afgesloten met een ouderwets avondje
corsogezelligheid. Let op. Iedereen is welkom.

