Om te onthouden
 Bouwen aan “Solden” iedere avond 18:30.
Zaterdag vanaf 13:00 uur
 Bloemenveld iedere dinsdagochtend 08:30 hakken
Iedere woensdagavond 18:30 veldwerk Meer info rond
de bloemen. Gastenboek op www.buurtschapdelent.nl
 Corsocafé ieder vrijdag na de bouw in Café 2
 Biercontest ieder vrijdag na de bouw in Café de Kerel
 Corsong buurtschap t’Stuk zaterdag 18 augustus

BUURTSCHAP
DE LENT

 Plakzondag op zondag 19 augustus
 Barbecue 25 augustus opgave in de tent.
 Corso shirtje Afhalen in de tent op 31-08-2012
 Corsozondag op 2 september
 Zonnewijzers & toegangsbandjes CLTV terrein vanaf
25-08 te koop in de tent van de Lent
 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-

BUURTFLYER
NO: 140
Augustus 2012

Bouwen aan “SOLDEN” Beste buurtgenoten. Tandje bij.

Shirtjes corso 2012

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 welkom. Kijk voor meer informatie in het
gastenboek op www.buurtschapdelent.nl

Heb jij ook een shirt bestelt. Die kun je ophalen op
vrijdagavond in de tent. Het is dan ook meteen de € 7,50 per
shirt afrekenen.

Corsong 18 augustus We hebben dit jaar weer meerdere
deelnemers aan de corsong. Wil je mee met de fietstrein
naar de leeuwerik. We verzamelen om 20:00 uur bij de kerk
van Wernhout. Fietsschema volgt op Facebook.

Plakzondag 19 augustus

(t is hard nodig)

Na de corsong is het een goed gebruik om op zondag weer
stevig aan te pakken in de tent. Het is dan de traditionele
plakzondag. Er is nog heel veel werk. Voor iedereen iets . Dus
schroom niet en kom met z’n allen naar de tent van de Lent.
Voor de koffie en lunch wordt uiteraard weer gezorgd.

Werk op het bloemenveld
We werken nu iedere woensdagavond vanaf 18:30 op het
bloemenveld. En in het gastenboek van de website staan
steeds de plukdagen en tijden vermeld. Uiteraard is steeds
iedereen welkom als er geplukt moet worden. Want ook hier
geld vele handjes maken licht werkwww.buurtschapdelent.nl

BBQ dit jaar op zaterdag 25 augustus
Je kunt jezelf hiervoor opgeven bij bbq@buurtschapdelent.nl
of op de lijst in de tent tot en met as. zondag 19 augustus.
De kosten zijn € 20,- voor volwassenen en € 10,- voor
kinderen tot het voortgezet onderwijs.

Corsozondag hapje eten
Als “Solden” zijn rondje door zundert heeft gemaakt gaan we
weer met z’n allen een hapje eten. Dit jaar weer 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 mensen er zijn. De kosten
zijn € 5,- p.p. voor eten en enkele drankjes. 

Corsomaandag samen op stap
Op maandagmiddag gaan we als buurtschap de Lent samen op
stap. We verzamelen om 14.00 uur. Dat is al jaren een leuke
gewoonte die we willen koesteren. Om het uitleggen voor de
pot in goede banen te leiden gaan we bandjes gebruiken. Dan
kunnen we niemand vergeten om met ons mee te feesten.
Meer info hierover in de volgende flyer

De jeugd gaat zwemmen op 22 september
Tijdje geleden maar de jeugdcommissie heeft weer eens zin
om te gaan zwemmen. En graag met alle jeugd van de
buurtschap. Dat doen we op 22 september. Dus na het corso
en kindercorso. Wordt dus leuk om zo het bouwjaar af te
sluiten. Je kunt jezelf opgeven op de lijst in de tent. Of via de
e-mail op jc@buurtschapdelent.nl Meer info volgt.

Het laatste nieuws
Zie het gastenboek, of volg ons op Facebook of Twitter.

Heraldiekstickers
Onze jeugdcommissie verkoopt heraldiekstickers voor € 1,per stuk. Dit is natuurlijk een collectors item. Vraag er even
naar in de tent en steun de JC.

- https://www.facebook.com/#!/groups/280552768640613/
- https://twitter.com/BSdeLent

