Data toekomstige activiteiten.
• Kinderavonden 7 en 21 augustus
• 2e thema-avond 9 augustus
• BBQ 24 augustus
Om te onthouden
Bouwen aan Lastminute Elke avond vanaf 18:30.
Thema-avond 26 juli
Laszondag 28 juli
Shirtje bestellen voor 7 augustus
Tribunekaartjes bestellen
Inschrijven duwers en bewegers voor 13
augustus
Dahlia in pot
Rollerwielerevenement BS Wernhout 28 juli
Controleren van je identiteitsbewijs!
Geef het zo snel mogelijk aan

BUURTSCHAP
DE LENT

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

BUURTFLYER
NO: 150

https://www.facebook.com en dan zoeken op
Buurtschap De Lent

Juli 2013
https://twitter.com/BSdeLent

Bouwen aan Lastminute.

Inschrijving duwers en bewegers.

Iedere avond vanaf 18:30 uur wordt er gebouwd aan de wagen. Er is
volop werk waarbij we vele buurtgenoten kunnen gebruiken.
Binnenkort verwachten we ook te kunnen gaan plakken. En dat
maakt het dan weer heel gezellig. Dus kom gerust helpen in de tent
van de Lent. Iedere avond open.

Naast duwers om de wagen rond te duwen hebben we ook
buurtgenoten nodig die een aantal onderdelen op de wagen laten
bewegen. Duwen is alleen op zondag, bewegen is op zondag en
maandag. Heb je hier zin in en ben je minimaal 14 jaar, of wordt je dit
jaar 14, dan kun je jezelf hiervoor opgeven op de lijst die in de tent
hangt. Er zal gekeken worden naar geschiktheid/kracht en de inzet
die je toont voor de buurtschap Opgeven kan tot 13 augustus.

*** Shirtjes corso 2013 Nu bestellen ***
De shirtjes voor 2013 zijn weer te bestellen. Dit kan alleen in de tent
met de bestelstrookjes. Ze kosten ook dit jaar weer
€ 7,50. Let op. Je kunt tot 7 augustus bestellen. Wil je met
corsozondag een Lent shirtje aan. Zorg er dan voor dat je op tijd
besteld hebt.

Plukken op het bloemenveld
Met dit mooie zomerweer zit de groei er goed in. Binnenkort kunnen
we de eerste dahlia weer gaan plukken en leveren In het gastenboek
van de website staan steeds de dagen en pluktijden vermeld.
Uiteraard is iedereen welkom.

Dahlia’s in pot
Na het succes van vorig jaar zijn er ook dit jaar weer dahlia’s in pot te
koop waarmee u uw terras kunt opvrolijken en tevens onze
buurtschap sponsort. Ook leuk om familie en vrienden cadeau te
doen. Te koop bij John Peeters 076 5976266 of Honoré Dictus 076
5975095

Thema-avond vrijdag 26 juli.
Op deze avond is de eerste thema-avond van 2013. We verklappen
nog niet wat maar kom deze avond lekker bouwen en laat je
verassen door de AC. Evenals vorig jaar word een vrijwillige eigen
bijdrage gevraagd, hiervoor zal de rose bus in de tent staan.

Laszondag 28 juli
We starten deze zondag met een stevig ontbijt rond de klok van 8:00
uur. Uiteraard zal er ook „s middags voor de lunch gezorgd worden.
Er is volop werk, dus schroom niet en ben erbij.

Tribunekaarten corsozondag.
Er zijn nog enkele A-tribunekaarten voor het vak van de Lent te koop,
kosten € 25,-/st. Mensen die interesse hebben kunnendit doorgeven
aan Niek Oostvogels 06-12355118 of
secretariaat@buurtschapdelent.nl

Rollerwielerevenement:
Buurtschap Wernhout organiseert op 28 juli in samenwerking met
Cafe de Wandelgangen een rollerwielerevenement op de Markt. Wil
je mee doen meld je aan bij Honoré Dictus 076 5975095

Entree bewijzen corso
Dit jaar worden we niet meer gecontroleerd op de entreebewijzen die
we altijd per post kregen. Bij de ingang van het parcours wordt nu
gevraagd naar je identiteitsbewijs. Wanneer deze is uitgegeven in de
gemeente Zundert heb je gratis toegang tot het parcours. Voor onze
buurt betekent dit het volgende:
Ben je woonachtig buiten Zundert en is je identiteitsbewijs
afgegeven in een andere gemeente dan Zundert, maar je bent
wel lid van de buurt, geef het dan zo snel mogelijk aan bij
secretariaat@buurtschapdelent.nl dan kan de buurtschap dit
regelen.
Woon je in Zundert maar is je identiteitsbewijs afgegeven in een
andere gemeente dan kun je jezelf melden bij de corsobalie in
het Cultureel Centrum en wordt het hier verder geregeld.
Dus zorg dat je je identiteitsbewijs nakijkt en geef het zo snel
mogelijk door.

