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Plakzondag 22 augustus.     Zondag aanstaande dus.   
Plakken, spreeuwen in elkaar zetten. En ook nog wel wat 
laswerk. Kortom. Er is nog allerlei werk aan de wagen voordat 
hij naar wens rondrijd op corsozondag. We starten deze 
zondag rond de klok van 9:00 uur. Voor de koffie en lunch 
wordt weer gezorgd. Iedereen kan aan de slag. Werk zat. 
 
Werken tot corsozondag  
Vanaf nu is het iedere dag bouwen aan de spreeuw. Tent is 
iedere dag open vanaf 13:30. Alle hulp is welkom. 
 
WC rolletjes   
Hebt u ineens veel lege wc rolletjes, wat kan met zo’n 
knallende kalender. Wij willen ze graag hebben voor een leuke 
ludieke actie in de tent van de Lent.  
 
Parkeren   
Let op in de kleine heistraat is een parkeerverbod ter hoogte 
van de inrit naar de bouwplaats en voor het bloemenveld. Het 
is nu is het weer mogelijk om in de wei voor de tent te 
parkeren. Dus riskeer geen bon en parkeer veilig in de wei. 
 
Barbecue zaterdag 28 augustus  
Zaterdag 28 augustus gaat rond de klok van 19:00 uur de bbq 
aan. De A.C. heeft weer gezorgd voor een avondvullend 
programma. Je kunt nu nog opgeven tot 23 augustus op de 
intekenlijst in de tent. Kosten voor eten en drinken op deze 
avond zijn € 15,00 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen 
tot 12 jaar. (Betalen op zaterdag de 28e augustus) 
 
Werk op het bloemenveld  
Vanaf nu moeten er weer veel bloemen geleverd worden. In 
het gastenboek van de website www.buurtschapdelent.nl 
staan de dagen en werktijden vermeld. Geen computer. Geen 
nood. Onze bloemenman John Peeters is altijd bereikbaar op 
0620842253 om je te informeren. 
 

Lent kalender  
De eerste 150 kalenders waren in één week verkocht. Nu is hij 
nog te bestellen op de intekenlijst in de tent, via de mail , of via 
de kalendercommissie Anneliek 5971254, Marian 5975461 of 
Linda 5976838. Hij kost € 12.50 
 
Corsong 21 augustus         
Zaterdag 21 augustus doen er ook weer gouden keeltjes uit de 
Lent mee aan de corsong 2010. In de hoop op eeuwige roem 
en wie weet een doorbraak. We gaan ze weer aanmoedigen 
met zo veel mogelijk lentenaeren. Ben erbij. 
 
Oud ijzer actie container  Hij staat er nog. De container 
voor oud ijzer. Breng uw ijzer naar de bouwlocatie of laat het 
ons even weten dan halen we het op. Alle beetjes helpen voor 
de bouw van de wagen. 
 
Buurtfeest 9 oktober 2010   
Hou alvast rekening in je agenda met 9 oktober. Dan is het 
buurtfeest wat met ons 5e bouwjaar een speciaal tintje krijgt. 
 
Om te onthouden  

� Werken aan “Spreeuw”. Iedere dag vanaf 13:30. En 
iedere zaterdag en zondag. 

� Corsong 2010:  21 augustus  
� Plakzondag 2010: 22 augustus de hele dag. 
� De Lent BBQ: Zaterdag 28 augustus 19:00 uur. 
� Kalender bestellen.  Laatste kans. 
� Oud ijzer container:  Met de openingstijden van de tent 

bereikbaar voor al uw oud ijzer. 
� Kledinglijn de Lent  te bestellen bij Honoré (zie de 

website www.buurtschapdelent.nl) 
� Lent vlaggen & Lent sjaaltjes  verkrijgbaar in de tent. 
� Hebt u foto en/of filmmateriaal.  Wil Nouws verzamelt 

alles weer voor de DVD 2010. Contact 076 597 6008 


