Om te onthouden
 Bouwen aan “Solden” iedere dag vanaf 09:00 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. Met
vanavond een spetterend optreden van onze eigen
mannen met “Schatjeee”.

BUURTSCHAP
DE LENT

 Barbecue 25 augustus s’avonds in de tent.
 Corso shirtje Afhalen in de tent op 31-08-2012
 Toegangsbandjes tentoonstellingsterrein 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.

BUURTFLYER
NO: 141

 Heraldiekvlaggen te koop in de tent á € 12,50 https://www.facebook.com/#!/groups/280552768640613/
 https://twitter.com/BSdeLent

Augustus 2012

Bouwen aan “SOLDEN”

Horecahulp gezocht vrijwilligersavond 15 september

Buurtgenoten, We gaan het afwerkweekeind in en de wagen
is nog lang niet af. En dat gaat waarschijnlijk zonder jullie
hulp ook niet lukken. We moeten nog lassen- plakken en
poppen zetten, verder moeten we vanaf maandag kunnen
gaan schilderen. Om de wagen volgende week op de weg te
zetten is er nog voor vele handjes werk. We kunnen iedereen
al gebruiken in de tent. We bouwen nu tot corso dagelijks
vanaf 09:00 uur. Alle hulp welkom. Kijk voor meer informatie
in het gastenboek op www.buurtschapdelent.nl

Op zaterdag 15 september is weer het jaarlijkse
vrijwilligersfeest van de stichting. Hiervoor zijn we op zoek
naar lentenaeren die de horeca willen verzorgen. We kunnen
dan als buurtschap een leuk centje verdienen en je hebt zelf
ook een leuke avond. Het werk is van 19:00 tot 02:00 uur.
Taakomschrijving, barwerkzaamheden, drankjes uitserveren,
lege glazen ophalen, hapjes uitserveren, opruimen. Opgave in
de tent bij Wil of via secretariaat@buurtschapdelent.nl

Corsozondag hapje eten
Bloemenpluk
Deze week beginnen we donderdag om 08:30 met plukken op
het
bloemenveld.
Zie
ook
het
gastenboek
op
www.buurtschapdelent.nl En 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. Uiteraard is iedereen
welkom als er geplukt moet worden.

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. 

Shirtjes corso 2012

Corsomaandag samen op stap

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.

Bandjes 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 € 4,-

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

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. Vraag even aan het bestuur.

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.

