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FIGURANTEN GEZOCHT

Veldploeg de Lent

Dit jaar hebben we weer een aantal figuranten en mensen
voor de beweging nodig op de wagen. Als figurant ben je een
uit het publiek getrokken toeschouwer die aan de wagen
wordt genageld door de tot leven gekomen dahlia's. De
bewegers voeren de handmatige bewegingen op de wagen uit
en zullen gedeeltelijk zichtbaar zijn. Deze taken zijn een eer
om te mogen doen maar ook een zware opgave waar je niet
al te licht over moet denken. Daarom is de leeftijdsgrens
gesteld op 14 jaar en ouder. Van iedereen zal in de
corsostoet veel energie en concentratie worden gevergd. Men
zal echt in een rol moeten kruipen. Heb je hier zin in geef je
dan op voor 18 juni. Aanmelden bij wil.nouws@siemens.com
Bij de keuze van de figuranten zal de inzet voor de
buurtschap zwaar meewegen.

1 en 2 juli wordt weer gewerkt aan het zetten van de palen
op de bloemenvelden. Start om 08:30 uur bij john Peeters.
Ook worden nu iedere dinsdag onze velden gehakt. Voor het
hakken is iedereen geschikt en ben je nooit te jong. We
willen graag nog enkele hakkers erbij hebben. Schroom niet
en sluit eens een keertje aan. Hakken is nodig maar ook heel
gezellig.

19 juni “In vriendschap verbonden met…”
Op zondag 19 juni komt buurtschap Schijf dauwtrappend naar
de tent van de Lent om het bordje “In vriendschap
verbonden met…” te onthullen. De aankomst, het
dauwtrappers-ontijt en de onthulling zal tussen 10:00 en
11:30 uur plaatsvinden. Wil je graag mee dauwtrappen laat
het dan even weten aan Wil of John Peeters i.v.m. carpoolen.
Vertrek op Schijf is om 07:00 uur.

Boerendart op 3 juli
Gezocht.
Gezocht.
Gezocht.
Hooivork werpers voor de enige echte “Zundertse
Boerendart”. Voor de 9e maal organiseert buurtschap
Veldstraat het hooivorkwerpen oftewel boerendarten. Vanuit
de Lent willen we ook weer gaan met een aantal teams.
Opgave kan via timvriends@gmail.com

Oud ijzer actie container
Voortaan kunt u met het ijzer voor de buurt terecht in de
ijzercontainer bij Kees Jacobs. Daar is de poort iedere
zaterdag van 08:00 tot 12:00 uur geopend om uw ijzer in de
container te deponeren. De opbrengst is voor de buurtschap
en dus zeer welkom.
Om te onthouden

Koffiedames gezocht
De bouwavonden worden al zo goed bezocht dat er weer
koffiedames gewenst zijn. Lijkt het je leuk om een avondje
koffie te komen zeten geef je dan op bij Anniek via
hans.nederkassel@planet.nl

Bouwavondjes Lab13_fase22.exp.humanisatie.dahlia
We bouwen iedere avond vanaf 18:30 en op zaterdag vanaf
13:00 uur. Alle hulp is ook nu al welkom. Kijk voor meer
informatie op de website www.buurtschapdelent.nl en in het
gastenboek.

Bloemenvelden Hakken iedere dinsdag om 08:30 uur
Bouwen iedere avond vanaf 18:30 en op zaterdag om 13:00
uur bouwen aan lab13_fase22.exp.humanisatie.dahlia
 Toilet wagen voor iedereen te huren. Meer info en
reserveringen bij John Peeters via 076 597 6626
 Telefoonboeken bewaren voor de wagen 2011
 Laszondag 14 juli
 Plakzondag 21 augustus
 Barbecue & (the Lent’s Got Talent) 27 augustus
 Buurtfeest 29 oktober
 Seniorenmiddag 10 november
 Bingo 27 november



