Om te onthouden
 Corso shirtje te bestellen in de tent tot 06-08-2012

BUURTSCHAP

 Bouwen aan “Solden” iedere avond 18:30.
Zaterdag vanaf 13:00 uur
 Bloemenveld iedere dinsdagochtend 08:30.
Iedere Woensdagavond 18:30
Meer info rond de bloemen. Zie het gastenboek.

DE LENT

 Bloemenkraam op de jaarmarkt De Lent dahlia of
bloemenstal op 15 juli
 Laszondag op zondag 22 juli 08:00 uur
 Thema-avond donderdag 26 juli in de tent
 Drop tocht jeugd donderdag 26 juli 20:00 uur
Verzamelen bij de tent
 Plakzondag op zondag 19 augustus
 Corsozondag op 2 september
 Buurtfeest zaterdag 6 oktober
 Seniorenavond donderdag 8 november
 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.

 Heraldiekvlaggen te koop in de tent á € 12,50-
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*** Shirtjes corso 2012 NU te bestellen***

Palen zetten bloemenveld 6 & 7 juli

De shirtjes voor 2012 zijn weer te bestellen. Dit kan alleen in
de tent met de bestelstrookjes. Ze kosten ook dit jaar weer
€ 7,50-. LET OP. Je kunt tot 6 augustus bestellen. Wil je op
corsozondag een Lent shirtje. Zorg dan dat je op tijdig
besteld.

Vrijdag en zaterdag gaan we weer palen zetten op het
bloemenveld. We starten vrijdag om 18:30 en zaterdag om
08:30. Alle hulp is welkom dus ben erbij.

Bouwen aan “SOLDEN”

Er zijn weer A-tribunekaarten voor het vak van de Lent.
Mensen die hier interesse in hebben kunnen dit doorgeven
aan Wil Nouws via secretariaat@buurtschapdelent.nl of 076
597 6008. Wie eerst komt eerst maalt.

Beste buurtgenoten. Het wordt tijd om mee op te starten. De
bouw van “Solden” gaat heel langzaam. We hebben uw hulp
hard nodig. We bouwen nu iedere avond vanaf 18:30 en op de
zaterdag vanaf 13:00 uur. Alle hulp is ook nu al welkom. Kijk
voor meer informatie op www.buurtschapdelent.nl en in het
gastenboek.

Veldploeg en hakken bloemenvelden de Lent
Ook dit jaar worden iedere dinsdagochtend onze velden
gehakt. Voor het hakken is iedereen geschikt en ben je nooit
te jong. We willen graag nog enkele hakkers erbij hebben.
Schroom niet en sluit eens een keertje aan. Hakken is nodig
maar daarnaast ook heel gezellig. 08:30 uur bij ons veld of
vraag het even na bij John Peeters 076 597 6266.
Ook op de woensdagavond kun je aansluiten om op het
bloemenveld te helpen. Dan worden de overige
werkzaamheden gedaan die daar nodig zijn.

Jaarmarkt Gilde St. Jan en de kraam van BS de Lent
Op 15 juli 2012 is er weer de jaarmarkt van Gilde Sint Jan in
Wernhout. Met dit jaar op de markt ook een kraam van onze
eigen bloemenmensen. Zij hebben dahlia’s opgekweekt in
potten en gaan deze verkopen op de jaarmarkt. Hierbij
hebben ze een selectie gemaakt van soorten die geschikt zijn
en mooi staan in een pot. Hartstikke leuk natuurlijk om rond
de corsoperiode je terras mee aan te kleden.

Kinderavonden
Dit jaar weer kinderavonden. Met alle kinderen bouwen met
begeleiding. Op de woensdagen 01, 08, 15 en 22 augustus.

Tribunekaarten corsozondag 2012

Laszondag 22 juli
We starten deze zondag met een stevig ontbijt rond de klok
van 8:00 uur. Uiteraard zal er ook s’middags voor de lunch
gezorgd worden. Er is voor iedereen werk. Er moet veel
gelast worden maar er is ook allerlei ander werk te doen, dus
schroom niet en ben erbij.

Thema-avond donderdag 26 juli
Op deze donderdagavond wordt weer een thema-avond
georganiseerd. Deze avond zal alles in het teken staan van
België. Lekkers bij de koffie, drinken, muziek…je zult je in
België wanen. Dus doe je werkkleren aan en kom lekker
werken in de tent en om te genieten van specialiteiten van
onze
zuiderburen.
Zoals
afgesproken
tijdens
de
jaarvergadering wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de
thema-avond(en). Hoogte van het bedrag mag je zelf bepalen.
Hiervoor staat de roze bus in de tent.

Droptocht jeugd donderdag 26 juli
Ook dit jaar gaat de JC weer een droptocht organiseren. Dan
doen ze op de 1e thema-avond in de tent. Wil je meedoen zorg
dan dat je om 20:00 uur bij de tent bent. Je ouders kunnen dan
lekker een avondje gaan bouwen en de jeugd gaat op stap. Je
wordt dan in groepjes gedropt en moet dan de weg terug zien
te vinden. En onderweg zijn er nog spannende zaken op te
lossen. Ben er bij met de JC.

