
Om te onthouden 
 
 

! Stek Planten 
! 2, 3, 4 en 5 juni 
! Corso Zonder grenzen 
! 7 juni 
! Beachvolleybal Schijf 
! 21 juni 
! Tent open   
! Woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 18.30 

uur 
! Gouden Gids en Telefoonboek 
! Aanleveren bij de tent!  

 
 

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

! 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 
 

! https://www.facebook.com/buurtschapdelent 
! https://twitter.com/BSdeLent 
! www.buurtschapdelent.nl  
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Stek planten 
De knollen zitten in de grond en nu zijn de 
stekjes aan de beurt. Het stek zal uit de potten 
worden gehaald op dinsdag 2 en woensdag 3 
juni vanaf 18.00 uur bij Hans Jochems in de 
Kas. Het planten zal gebeuren op donderdag 4 
en vrijdag 5 juni vanaf 18.00 uur bij C. Raats 
aan de Loosbergstraat. Ben daarbij. We hebben 
weer veel handen nodig, om deze klus te 
kunnen afhandelen.  
 
Corso zonder Grenzen 
Buurtschap Klein Zundert organiseert dit jaar 
weer een leuke activiteit. Vorig jaar hadden we 
helaas niet genoeg aanmeldingen om vanuit 
Buurtschap de Lent een team te kunnen 
vormen. We gaan er dit jaar vanuit dat we er 
zeker weer staan! Wil jij meedoen tijdens deze 
gezellige dag. Geef je dan op via Lonneke 
Mathijssen; lonneke1994@hotmail.com.  
 
We are open! 
Er wordt weer gebouwd! De tent is in de 
beginperiode drie dagen in de week geopend. De 
tent is open op woensdag, donderdag en vrijdag 
vanaf 18.30 uur. Er is al voor iedereen wat te 
doen, dus kom gerust even langs.  
 
Beachvolleybal Schijf 
Op 21 juni is het weer zover, het volleybal 
toernooi van Buurtschap Schijf. We hebben dit 

jaar al twee teams die zullen stralen tijdens 
deze middag. Wil jij ook meedoen? Dat kan 
natuurlijk. Je kunt je opgeven bij Sanne 
Peeters; sanne.peeters@hotmail.nl. Komen 
aanmoedigen mag ook altijd!  
 
Papier hier! 
Voordat het plakken begonnen is, is nu al te 
merken dat we wat te kort komen aan 
telefoonboeken en gouden gidsen. Heb jij er nog 
een thuis liggen? Geef deze dan even af bij de 
tent. Je kunt via de onderstaande link ook een 
gratis gids aanvragen. Graag vragen we je deze 
link dan ook even in te vullen. Alvast bedankt  
 
http://www.dtg.nl/klantenservice/extra-gids-
aanvragen.aspx?utm_medium=partners&utm_s
ource=detelefoongids&utm_campaign=footerpar
ticulier&utm_content=bestelgids 
 
T-shirts bestellen  
Het is nu al mogelijk om de corsoshirtjes te 
bestellen. Dit kan tegenwoordig via de mail; 
shirtjes@buurtschapdelent.nl  
Geef hierbij  aan hoeveel het T-shirts en in 
welke maat je ze wilt. Wees op tijd, want dit jaar 
zal de bestelling eerder worden doorgevoerd.  


