
Om te onthouden 
 
 

Ø Tent weer open 
Ø Dinsdag, donderdag en vrijdag 
Ø Palen zetten bloemenveld 
Ø 20 & 21 juni 
Ø Aardbeienfeesten 
Ø 21 & 22 juni 
Ø Corso Zonder Grenzen 
Ø 29 juni 
Ø Boerendart  
Ø 6 juli 
Ø  

 
 

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

Ø Oud-ijzer bak De container staat bij op het plein 
bij constructiebedrijf Jacobs. Iedere zaterdag 
ochtend kun je daar terecht van 08:00 tot 12:00 
uur 
 

Ø https://www.facebook.com/buurtschapdelent 
Ø https://twitter.com/BSdeLent 
Ø www.buurtschapdelent.nl  
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Openingstijden tent 
De tent is weer geopend. Er kan gebouwd worden! 
Elke dinsdag, donderdag en vrijdag kan er gebouwd 
worden vanaf 18.30 uur. Er is al van alles te doen, 
dus schroom niet en kom een keer een kijkje 
nemen.  
 
Palen zetten 
Aankomende vrijdagavond en zaterdagochtend (20 
en 21 juni) worden er op het bloemenveld bij Eddy 
Hereijgers palen geplaatst. Vanaf 18.00 uur ben je 
op vrijdag welkom om mee te helpen. Vele handen 
maken licht werk.  
 
Bloemenveld 
De knollen komen uit en de stek zit weer in de 
grond. De regen en de zon doen goed hun werk en 
het onkruid begint ook flink te groeien. Dit bekent 
dat er elke dinsdag ochtend vanaf 09.00 uur 
(Corneel Raats) gewerkt wordt op het bloemenveld. 
Op het gastenboek en de facebook wordt meer 
informatie verspreid.  
 
Aanmelden buurtgenoten buiten de gemeente 
Om weer al onze buurtgenoten, die buiten de 
gemeente Zundert wonen, te kunnen voorzien van 
entreebewijzen vragen wij iedereen die geen inwoner 
is van de gemeente Zundert zich voor 1 juli te 
melden, zodat we de entreekaarten kunnen 
bestellen. Dit kan via 
secretariaat@buurtschapdelent.nl 

 
 
 
Corso zonder grenzen Buurtschap Klein Zundert 
Op 29 juni organiseert Buurtschap Klein Zundert 
weer Corso Zonder Grenzen. Een gezellige middag 
vol uitdagende, sportieve en leuke activiteiten. 
Natuurlijk willen we als Buurtschap de Lent weer 
(minstens) een team laten deelnemen aan deze 
middag. De spellen beginnen om 12.00 en het zal 
tot ongeveer 18.00 duren. Lijkt het je gezellig om 
samen met je buurtgenoten keihard te gaan voor de 
winst of gewoon puur om de gezelligheid. Geef je 
dan snel op via Anne Vriends; 
annevriends@home.nl  
 
 
Boerendart 6 juli 
Buurtschap Veldstraat organiseert ook dit jaar, op 6 
juli, weer het succesvolle Boerendart evenement, 
waar diverse teams tegen elkaar strijden om de 
begeerde titel van dat jaar. Ook buurtschap de Lent 
wilt weer een of meerdere teams opgeven, om deel te 
nemen aan deze strijd. Wil jij graag meedoen? Geef 
je dan op via John Vriends; jvriends@home.nl 
 
 


