
Om te onthouden 
 
 

! Kamperen met de jeugd 
! 27, 28 mei 
! Collorrun  
! 20 mei 
! Jubileumfeest achtmaal 
! 3 juni 
! Heikants dart toernooi 

5 juni 
! Corso zonder grenzen 
! 25 juni 
! Beachweekend Schijf  

17 & 18 juni 
! Boerendart 
! 2 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. Let op! Er mogen 
geen koelkasten en diepvriezer in deze oud ijzer 
bak. Het gaat dus echt alleen om oud ijzer! 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  
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Kamperen met de Jeugd.  
Dit jaar organiseert de jeugdcommissie 
wederom het kamperen voor de Lent jeugd. 
Heb je zin in een sportieve en gezellige dag, 
nacht, ochtend? Kom dan zeker naar het 
kamperen. Dit jaar zal het plaats vinden op 
zaterdag en zondag 27 en 28 mei. Aanvang 
14.30 begin 15.00 uur. Later aansluiten 
mag altijd laat dit wel even weten. Wil je er 
graag bij zijn mail dan naar 
jc@buurtschapdelent.nl graag voor 14 mei. 
De kosten voor deze dag bedragen 15 euro. 
Graag op deze dag zelf contant bij hebben. 
Tot de 27e om 14.30 uur!  
 
Jubileumfeest Buurtschap Achtmaal  
Aangezien Buurtschap achtmaal 70 jaar 
bestaat willen zij dit groots vieren. Het feest 
zal plaatsvinden in de corsotent van BS 
Achtmaal (Griendweg 1) op 3 juni vanaf 
19.00 uur met een receptie, waarna een 
grandioos feest zal beginnen.   
 
Beachweekend Schijf 
Het jaarlijkse beachweekend van 
buurtschap Schijf zal dit jaar plaatsvinden 
op 17 en 18 juni. Op 18 juni is dan 
natuurlijk weer het beachvolleybaltoernooi. 
Wil jij meedoen om te strijden in het zand? 

Geef je dan op via sanne.peeters@hotmail.nl 
 
Corso zonder grenzen 
De jaarlijkse zeskamp activiteit van 
buurtschap Klein zundert zit er ook weer 
aan te komen? Dit jaar zal dit plaatsvinden 
op 25 juni. Wil jij meedoen? Geef je dan op 
via roydoomen@hetnet.nl 
 
Darts toernooi 
Op 5 juni vind het jaarlijkse dart toernooi 
plaats van buurtschap Heikant. Wil jij 
hieraan deelnemen? Geef je dan op via 
esther.dewaard@hotmail.com. Tijd om weer 
een pijltje te gooien tijdens deze gezellige 
middag! 
 
Corsocross Stuivezand 
Dit jaar organiseert buurtschap Stuivezand 
een nieuwe activiteit; namelijk de 
corsocross. In crosskarts racen om de 
uiteindelijke winnaar te worden. Dit zal 
gebeuren op 27 mei. Lijkt dit jou wat? Geef 
je dan op via Lonneke1994@hotmail.com.  
 


