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. Gastenboek op www.buurtschapdelent.nl

DE LENT

 Thema-avond donderdag 26 juli in de tent
Nun avond in dn Belgiek.
 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***
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.

Bouwen aan “SOLDEN”
Beste buurtgenoten. Tandje bij. De bouw van “Solden” gaat
rustig aan. Daardoor wordt de wagen natuurlijk ontzettend
mooi. Maarrrr. Hij moet ook af. We kunnen iedereen al
gebruiken in de tent. 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 in het gastenboek op
www.buurtschapdelent.nl .

Veldploeg en hakken bloemenvelden de Lent
Iedere dinsdagochtend worden onze velden gehakt. Hier
zoeken we nog wat extra hulp. Schroom niet en sluit eens een
keertje aan. Hakken is nodig maar daarnaast ook heel
gezellig. Waar beginnen. Vraag het even na bij John Peeters
0765976266 of kijk op www.buurtschapdelent.nl in het
gastenboek. Ook op de woensdagavond kun je aansluiten om
op het bloemenveld te helpen. Dan worden de overige
werkzaamheden gedaan die daar nodig zijn.

Open inschrijving duwers 2012 in de tent
Ook dit jaar wordt de wagen weer rond geduwd. Heb je daar
zin in en ben je, of wordt je in dit corsojaar 14 jaar, dan kun
je jezelf hiervoor opgeven. Er zal worden gekeken naar je
kracht en de inzet die je toont voor de buurtschap. Dit
bepaalt de keuze wie er mogen gaan duwen.
*** Opgave op de lijst in de tent van de Lent. ***
Inschrijving kan tot 15 augustus.

Thema-avond donderdag 26 juli
D’n
Belgische
avond
is
dus
deze
week
al.
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.

Bouwen op Zondag
En dan is er weer dat moment dat we ook op zondag gaan
bouwen. Op 5 augustus is het weer de open tenten dag. Alle
buurtschappen proberen dan de tent open te stellen voor
mensen die eens willen kijken wat er zoal in een corsotent
gebeurd. Voor ons dus een dag dat we de tent openstellen en
aan de slag zullen zijn.
Voor alle overige zon of middagen. Zie het gastenboek, of
volg ons op Facebook of Twitter.
- https://www.facebook.com/#!/groups/280552768640613/
- https://twitter.com/BSdeLent

