
Om te onthouden 
 

 

 Openingstijden tent 

 13 juni tot 1 juli op ma-woe-vrij vanaf 18.30 
1juli tot september elke dag vanaf 18.30 en za 

vanaf 11.00uur  

 Beachweekend 

 18 en 19 juni  

 Boerendart 
3 juli 

 

 

 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 

 

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

 https://twitter.com/BSdeLent 

 www.buurtschapdelent.nl  

 Ook op instragram zijn we te vinden onder 

Buurtschapdelent  
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Openingstijden: 
Er wordt op het moment weer hard gewerkt aan de 
bouw van Krachstroom, maar we zijn er natuurlijk 

nog lang niet. Voor de eerste zondag van september 

ons op te wachten staat moet er nog een hele boel 

gebeuren. Dus trek je corsokleren maar weer uit de 
kast en kom ons helpen. Van 13 juni tot 1 juli zijn 

de openingsdagen op maandag – woensdag en 

vrijdag.  

Vanaf 1 juli is de tent de gehele week geopend vanaf 

18.30 en ook op zaterdag wordt er vanaf 11 uur 
gebouwd. Er is voor iedereen wat te doen dus twijfel 

niet en kom bouwen.  

Let op, want misschien brengt de Kink nog wel 

ergens verwarring in het bouwproces.  
 

 

Aardbeienfeesten: 
Nog even en de aardbeienfeesten staan weer voor de 

deur. Dat betekend natuurlijk ook dat de maquettes 
weer gepresenteerd worden. Kan je geen genoeg 

krijgen om naar Krachtstroom te kijken, kom dan 

even langs het Cultureel centrum op zaterdag 11 

juni wordt om 20.00uur de stoetvolgorde bepaald, 

dit is natuurlijk altijd gezellig met een pilsje erbij. 
Ook op 12 juni kun je Krachtstroom nog 

bewonderen 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Beachvolleybal en feestavond Schijf:  
Het weekend van 18 en 19 juni staat weer in het 

teken van het Beachweekend van Schijf. Omdat de 

buurtschap dit jaar 12.5 jaar bestaat vieren ze een 

extra feestje op de feestavond op 18 juni. Vind je het 
leuk om Schijf te gaan feliciteren dan ben je vanaf 

19.00uur op het zonnige strand naast de tent.  

Inmiddels hebben we ook al meerdere teams voor 

het beachvolleybal op 19 juni, maar er kan nog 
altijd aangemeld worden. Wil jij graag meedoen en 

help jij ons van die eeuwige laatste plek af? Stuur 

dan een mailtje of appje naar Sanne 

(Sanne.peeters@hotmail.nl of 0613682738)   

 
 

Boerendart 
Ook de Boerendart van buurtschap Veldstraat staat 

weer op de agenda. Vorig jaar zijn we een jaar 

afwezig geweest, maar dit jaar willen we er graag 
weer bij zijn. Heb jij de beste 

hooivorkworpkwaliteiten? Of vind je het gewoon 

gezellig om een pilsje te drinken en af en toe een 

riek in een hooibaal te gooien? Geef je dan op bij 

Mark Brosens (mark.brosens@home.nl of 
0642921451)  
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