Om te onthouden


Knollen zetten zaterdag 28 april



Plein opruimen dinsdag 1 mei



Tent zetten donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 mei



Voorjaarsmarkt BS Raamberg 6 Mei



Dauwtrappen naar BS Schijf zondag 20 mei +/- 07:00 uur
op de bouwplaats van BS de Lent.



Vrouwenmiddag 28 mei High-tea voor de dames.



Dahliadarttoernooi BS den Heikant 28 Mei



Corso Zonder Grenzen BS Klein Zundert 3 juni



Beachweekend BS Schijf 16 en 17 Juni



Boerendart BS Veldstraat op 1 juli



Laszondag op zondag 15 juli



Plakzondag op zondag 19 augustus



Corsozondag op 2 september



Buurtfeest zaterdag 6 oktober



Seniorenavond donderdag 8 november



Toilet wagen Voor iedereen te huren. Informatie en
reserveringen via John Peeters 076 597 6626



Oud ijzerbak De container staat bij op het plein bij
constructiebedrijf Jacobs. Iedere zaterdag ochtend kun je
daar terecht van 08:00 tot 12:00 uur.
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Slogan corsoshirtje 2012
Gegroet mede lentenaren, de jeugdcommissie maakt dit jaar
weer een ontwerp voor het shirtje, maar we hebben nog geen
goeie spreuk of slogan. Die hebben we dus snel nodig, dus als
u wil kunt u een idee insturen naar de jeugdcommissie e-mail
jc@buurtschapdelent.nl dit kun je doen tot 20 mei.
Alvast bedankt, De jeugdcommissie

Vrouwenmiddag!
Aan alle dames, meiden, dochters en meisjes van de Lent!!!
Corsobouwen iets voor mannen? Niet dus! Dat laten we vaak
duidelijk zien door met grote getallen in de tent van de Lent
te verschijnen! Tent zetten, sjouwen, lassen, plakken, tikken
prikken. Niets is ons te gek! Maar af en toe mogen we ons zelf
wel eens lekker verwennen! En hoe kan dit nou beter dan
door een verrukkelijke High-Tea! We gaan er een gezellige en
heerlijke middag van maken! Deze vrouwenmiddag is op
maandag 28 mei (2e pinksterdag) om 14.30. De kosten voor de
High-Tea zijn €10,00 per persoon. De locatie is weimerstraat
13 (Bij Adrie en Linda Mathijssen). Je kunt jezelf opgeven
voor 18 mei via: sanne.peeters@hotmail.nl We hopen jullie
allemaal te zien verschijnen! De vrouwen van de AC.

Er komt nog wat werk aan
Op zaterdag 28 april wordt gestart met het zetten van de
knollen. Dit op de nieuwe locatie bij Eddy en Marina
Hereijgers. Kalmthoutsebaan 36 in Wernhout. We starten om
08:30 uur. Je mag een kruiwagen meebrengen als je kunt.
Het plein bij de tent wordt op dinsdagavond 1 mei gereed
gemaakt. Even opruimen en klaarmaken voor het zetten van
de tent. We starten om 18:30 uur.
De tent wordt dit jaar al op donderdag 3, vrijdag 4 en
zaterdag 5 mei gezet. Je mag een dag kiezen. Maar je mag
ook gerust alle dagen komen helpen. Op donderdag en vrijdag
beginnen we om 18:00 uur en op zaterdag om 08:30.

Voorjaarsmarkt zondag 6 mei 2012
Buurtschap Raamberg organiseert voor de 22e keer haar
voorjaarsmarkt. Na het succes van vorig jaar zal de markt dit jaar
wederom overdekt zijn. Ook bij slecht weer is het hier dus
aangenaam vertoeven voor jong en oud!
Dauwtrappen met buurtschap Schijf
Ook dit jaar gaan we weer dauwtrappen samen met buurtschap
Schijf. Vorig jaar gestart als nieuwe activiteit en als heel gezellig
ervaren. Deze keer gaan we alleen vertrekken vanaf de bouwplaats
van BS de Lent. Samenkomst op de bouwplaats om 07:00 uur
zondag 20 mei aanstaande. Beloofd weer heel leuk te worden.
BS den Heikant Zunderts Dahlia Darts Toernooi
2ePinksterdag 28 mei in de tent van BS den Heikant. Start om 13:00
uur. Wil je ook graag meedoen. Dat kan. Opgaven via
jochemsvanopstal@hetnet.nl
Corso Zonder Grenzen BS Klein Zundert
Op zondag 3 juni 2012 zal er voor de tweede keer het spel Corso
Zonder Grenzen gehouden worden. Hierbij worden de teams
beproefd op hun snelheid, kracht, uithoudings-vermogen,
denkvermogen en samenwerking. Een dag waarop iedereen zijn
grenzen kan opzoeken en verleggen! Wil je ook meedoen. Geef dan
op via secretariaat@buurtschapdelent.nl
Beachweekend BS Schijf
Op 16-17 juni 2012 organiseert BS Schijf een beachweekend met
o.a. “Schijf at Sea” en het “Schijfse corsostraandvollie-toernooi”
Voor het “straandvollieballen” willen we een team inschrijven. Wil
je
graag
meedoen.
Geef
je
dan
op
via
secretariaat@buurtschapdelent.nl
Boerendart BS Veldstraat op 1 juli
Begint het werpen van hooivorken alweer te kriebelen? Dat komt
goed uit! Buurtschap Veldstraat organiseert namelijk voor de 10 x
de enige echte Zundertse Boerendart. Vanuit de Lent willen we ook
weer gaan met een aantal teams. Opgave kan via
timvriends@gmail.com

