Om te onthouden
 Bloemenpluk donderdag vanaf 08:30 uur op het veld
bij John Peeters
Verdere pluk informatie op het bord in de tent
 Bouwen we bouwen nu iedere dag
Donderdag Prikken en tikken. 18.00 tot 24.00 uur
Vrijdag Prikken en tikken. 09.00 tot 02.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot we klaar zijn
 Lent shirtjes 2011 Vrijdagavond 02-09 en
zaterdagochtend 03-09 in de tent v/d Lent
 Corso maandag groepsfoto 16:45 uur met zoveel
mogelijk mensen van de Lent in het Lent shirtje
 Toegangsbandjes tentoonstellingsterrein vanaf nu te
koop á € 2,- per stuk in de tent van de Lent
 Zonnewijzers vanaf nu te koop á € 2,50 in de tent
 Toilet wagen voor iedereen te huren. Meer info en
reserveringen bij John Peeters via 076 597 6626
 Oud ijzerbak Nu in de container naast de tent
 Kledinglijn te bestellen bij Honoré of kijk op de
website www.buurtschapdelent.nl
 Heraldiek sjaaltjes á € 5,- in de tent van de Lent
 Buurtfeest 29 oktober
 Seniorenmiddag 10 november
 Bingo 27 november
 Foto’s & film heb je foto of filmmateriaal voor onze
Lent DVD 2011. Geef even door aan Wil Nouws. 076
597 6008
Kijk voor de laatste informatie op onze website
www.buurtschapdelent.nl
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Bloemenpluk Deze week beginnen we donderdag om 08:30
met plukken op het veld bij John Peeters. Zie ook het
gastenboek van onze website www.buurtschapdelent.nl In de
tent op het bord meer info waar en hoe laat het dan plukken
is. En niet alleen deze week moet alles geplukt worden maar
ook de week na ons corso kunnen we alle bloemen leveren.
Ook met deze pluk is er nog iets te verdienen voor de
buurtschap. En het is ook een ideale gelegenheid om na te
praten over het corso. Ook dan op woensdagavond,
donderdag de hele dag en vrijdag indien nodig. Uiteraard is
steeds iedereen welkom als er geplukt moet worden. Want
ook hier geldt: vele handjes maken licht werk. Voor verdere
tijden kijk in het gastenboek of vraag het in de tent.
Bouwen
aan
Lab13_fase22.exp.humanisatie.dahlia
We hebben nog een drukke week. Er is nog heel veel te doen
voordat ons laboratorium gereed is. We werken de hele week
iedere dag en avond. De prik en tik tijden zijn als volgt.
Donderdag 1 sept. Prikken en tikken. 18.00 tot 24.00 uur.
Vrijdag 2 sept. Prikken en tikken. 09.00 tot 02.00 uur.
Zaterdag 3 sept van 08.00 tot we klaar zijn.
Zondagochtend is de tent open om 05.00 uur. Het
laboratorium van de professor rijdt naar buiten om 06.00 uur.
Vervolgens rijdt hij naar het tentoonstellingsterrein.
Generale repetitie figuranten Corso 2011 Onze figuranten
zijn al weken aan het oefenen om hun rol zo goed mogelijk in
te vullen op corsozondag. Voor de laatste puntjes op de i
wordt de generale repetitie op woensdag 31-08 in de tent op
de wagen gehouden. Vanaf 22:00 uur gaan ze los. Hierbij is
iedereen uitgenodigd om de figuranten een hart onder de
riem te steken. Ben erbij.
Shirtjes corso 2011 Heb jij ook een shirt besteld. Die kun je
ophalen op vrijdagavond of zaterdagochtend in de tent. Het
is dan ook meteen afrekenen. Ze kosten € 7,50 per shirt.

Entree bewijzen tentoonstellingsterrein te koop in de tent
Vanaf nu zijn er in de tent polsbandjes te koop welke toegang
geven voor het tentoonstellingsterrein na de optocht en op
corsomaandag. Deze kosten in de tent € 2,- per stuk. (aan de
kassa bij het tentoonstellingsterrein kosten deze € 3,50)
Zonnewijzer te koop in de tent Vanaf nu zijn er in de tent
zonnewijzers, het bloemencorso programmaboekje te koop
voor € 2,50- p/st.
Corso Zondag hapje eten Als ons laboratorium zijn rondje
door zundert heeft gemaakt en is geparkeerd op het
tentoonstellingsterrein gaan we weer een hapje eten. Dit
jaar op het pleintje achter café “De Kérel”. Hier is iedereen
weer zeer welkom. Om ongeveer te weten hoeveel personen
er zullen zijn hangt in de tent een lijst om je op te geven.
Ben je jezelf vergeten op te geven ben je nog steeds welkom.
Dit is dus puur voor indicatie hoeveel personen er zijn.
Opruimen en op stap op maandagochtend willen we starten
met opruimen bij de tent. Dit doen we op maandag van 09.00
tot 12.00. Ook op dinsdag ruimen we op. Vanaf 09.00 uur tot
we naar het jubileumfeest gaan. En dan maken we het werk
af op woensdag vanaf 09:00 uur. Iedereen welkom. Op
maandagmiddag gaan we als buurtschap de Lent samen op
stap. We verzamelen om 14.00 uur bij de wagen. En om 21.15
uur nemen we afscheid van de wagen.
Corso Maandag groepsfoto Om 16.45 uur. Groepsfoto met
zoveel mogelijk mensen van de Lent. Ben erbij in je Lent
shirtje.
Foto’s & film Maakt u dit jaar ook foto’s en/of film van het
bouwen, plukken of andere buurtactiviteiten. Misschien is het
te gebruiken voor onze Lent DVD 2011. Neem dan even
contact op met Wil Nouws. 076 597 6008.

