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Wil jij ontwerpen voor de Lent
in 2011
Heb jij een ontwerp voor bloemencorso 2011. En zou je bij de
Lent willen indienen. Dat kan. Wij houden voor het corsojaar
2011 wederom een open inschrijving. Aanmelden is mogelijk tot
5 december via secretariaat@buurtschapdelent.nl Op zaterdag
11 december krijgt iedere inzending de kans zich te presenteren.
Uit deze presentaties zullen wij vervolgens gaan kiezen. Meer
info via de mail of na aanmelding. Tot kijk in de Lent.

11 november Seniorenmiddag
bij café van T aanvang 17:00 uur
Deze middag organiseren we speciaal voor onze senioren
buurtgenoten. Wij zorgen ervoor dat u geen honger en dorst zult
lijden. En het buurten kunnen jullie zelf. Wij hopen vele senioren
buurtgenoten op deze middag te mogen begroeten om samen er
een gezellige avond van te maken. Mocht vervoer voor u een
probleem zijn geef dit even door dan wordt dit voor u geregeld.
U kunt nog opgeven tot 4 november. Opgaven per e-mail of
telefoon bij secretariaat@buurtschapdelent.nl Adri 5973278,
Honoré 5975095, Hans 5976075, John P 5976626, John/Tim
5976039, Anniek 5972035, Niek 5975515 of Wil 5976008. Doe
dit tijdig dan ben je erbij. Voor deze middag vragen wij een eigen
bijdrage van € 15,-. Betaling bij binnenkomst op 11 november.
Achtergebleven kleding bouwplaats
Op de bouwplaats is nog wat kleding achtergebleven. Te goed
om in de kledingcontainer te gooien. Er liggen o.a. een goede
bodywarmer, een trui en een lent sweater. Ben je iets kwijt bel
dan even met 076-597 6008 om af te stemmen.

Weekkalender van buurtschap Rijsbergen corso 2010
Binnen Corso Buurtschap Rijsbergen is het idee ontstaan om
een kalender te maken van het Bloemencorso het hele jaar
rond. Deze kalender wordt een weekkalender waarbij per
week een foto van het Bloemencorso 2010 te zien zal zijn. Zo
zullen alle 20 corsowagens van 2010 op de kalender terug te
zien zijn. De overige weken worden gevuld met foto’s waarin
de werkzaamheden rondom het corso en de bouw van de
corsowagens te zien zal zijn of met andere mooie plaatjes
rondom het corsogebeuren. Kortom deze kalender is een
hebbeding voor iedere corso liefhebber. Te bestellen via
http://www.corsorijsbergen.nl/bestellijst-weekkalender.html
De keuze van het ontwerp voor het bloemencorso 2011
Zoals je in deze flyer kunt lezen houden we weer een open
inschrijving voor corso ontwerpen 2011. Bijna hetzelfde als
vorig jaar. Het verschil is dat dit jaar de buurtgenoten
uitgenodigd worden de uiteindelijke keuze te maken. Net als
vorig jaar maken de bouwcommissie en het bestuur een keuze
tot enkele ontwerpen. En deze worden vervolgens voorgelegd
aan de buurtschap die dan op hun voorkeur mogen stemmen.
Dit alles gebeurd op 11 december. U wordt nog uitgenodigd
om hier je stem uit te brengen. Hou alvast deze avond vrij.
Om te onthouden








Ontwerp aanmelden tot 5 december.
Seniorenmiddag 11 november café van T 17:00 uur.
Ontwerpkeuze 11 december in de avond
Bingomiddag 12 december café de Valk
Pokertoernooi medio februari 2011
Avondturentocht medio maart 2011
Foto’s & film Hebt u dit jaar ook foto’s en/of film
gemaakt van het corso of andere buurtactiviteiten.
Misschien is het te gebruiken voor onze Lent DVD
2010. Neem dan even contact op met Wil Nouws.
076 597 6008 of wil.nouws@siemens.com

