
Om te onthouden 
 
 

Ø Plakzondag 
Ø 24 augustus 
Ø BBQ 
Ø 30 augustus 
Ø Corsong 
Ø 23 augustus 
Ø De hij-moet-af-dag 
Ø 31 augustus 
Ø Kinderavonden 
Ø Donderdag 21, 28 augustus  
Ø Sponsoravond 
Ø 3 september 

 
 

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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Corsong 
Aanstaande zaterdag, 23 augustus, vindt de 
jaarlijkse Corsong weer plaats bij Tennishal de 
Leeuwerik. Elk jaar gaan we met een grote groep 
van de Lent naar dit evenement. Houd Facebook en 
website in de gaten voor het fietsschema.   
 
 
Plakzondag 
24 augustus is het plakken geblazen. Denk aan de 
vele bloemblaadjes die nog op de platen moeten 
worden geplakt en ook de bomen mogen helemaal 
in zijn vorm komen. Dit kan vanaf 09.00 uur. De 
catering wordt verzorgd. Een mooie gelegenheid om 
alle sappige details van de Corsong van de vorige 
avond te bespreken… 
 
Barbecue 
De activiteitencommissie is alweer druk bezig met 
de voorbereidingen voor de barbecue van zaterdag 
30 augustus. Dit jaar ook weer met een aansluitend 
programma vol gezelligheid! De kosten voor deze 
gezellige avond zal 20 euro voor volwassenen en 10 
euro voor basisschoolkinderen zijn. Geef jezelf op 
door middel van de opgavelijst die in de tent hangt. 
Opgeven kan tot en met aanstaande zondag 
 
Hij-moet-af-dag 
De tijd gaat snel, 31 augustus zal het nog maar een 
week duren, voordat Herfstwandeling door de 
Zundertse straten gaat rijden. Er moet voll’n bak 
aan de wagen gewerkt worden. Ook dan zal de tent 
vanaf 09.00 uur open zijn.  
 

 
Kinderavonden 
De komende twee donderdagavonden, 21 en 28 
augustus zullen de laatste twee kinderavonden 
worden georganiseerd. Kinderen die op de 
basisschool zitten zijn van harte welkom vanaf 
18.30 voor een gezellige activiteit.  
 
Eten corsozondag 
Dit jaar zullen we na de optocht weer gezellig gaan 
eten achter Café de Kerel. Dit jaar wordt er vooraf 
opgegeven en betaald, om ervoor te zorgen dat er 
genoeg eten en drinken is voor iedereen. Bij Sanne 
Peeters en Anniek van Nederkassel kun je je deze 
weken aanmelden en vooraf betalen. De kosten voor 
het eten zijn 5 euro per persoon. Na betaling zul je 
een lootje/bonnetje ontvangen en dit kun je bij 
binnenkomst op zondag tonen. Zoals elk jaar wordt 
er verzameld in het café en zal het plein open gaan 
als alles klaar staat.  
 
Bloemenveld 
Ondanks de vele regen die er de afgelopen tijd is 
gevallen is er genoeg werk te verrichten op het 
bloemenveld. Houd voor de meest recente data en 
tijden Facebook en het gastenboek van de website 
in de gaten.  
 


