
 
 
Om te onthouden 
 

� Bloemenpluk   Gastenboek www.buurtschapdelent.nl 
en het bord in de tent. 

� Werk in de tent van de Lent. Iedere dag en vanaf 
Donderdag 2 sept. Prikken en tikken. 18.00 tot 24.00 uur. 
Vrijdag 3 sept. Prikken en tikken. 09.00 tot 02.00 uur. 
Zaterdag 4 sept van 08.00 tot we klaar zijn. 

� Opruimen van de tent Maandag van 9 tot 12 en op 
dinsdag van 9 tot we klaar zijn. Alle hulp welkom. 

� Toegangsbandjes tentoonstellingsterrein te koop voor 
€ 2,- per stuk in de tent van de Lent. 

� Zonnewijzers á € 2,50 in de tent van de Lent 
� Lent shirtjes 2010 Vrijdagavond en zaterdagochtend in 

de tent v/d Lent. 
� Kledinglijn te bestellen bij Honoré (zie website 

www.buurtschapdelent.nl 
� Heraldiek sjaaltjes á € 5,- in de tent van de Lent 
� Heraldiek vlaggen á € 12,50 in de tent van de Lent 
� Oud ijzer in de container bij de tent van de Lent 
� Buurtfeest 9 oktober. In figuranten kledij. 
� Seniorenmiddag november 
� Ook de nieuwsbrief van de jeugdcommissie ontvangen 

mail dan aan jeugdcommissie@buurtschapdelent.nl 
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Bloemenpluk 
Deze week is het donderdag de hele dag plukken op beide velden. 
Zie ook het gastenboek van onze website www.buurtschapdelent.nl  
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. Ook met deze 
pluk is er nog iets te verdienen voor de buurtschap. En het is ook een 
ideale gelegenheid om na te praten over het corso. Ook dan op 
woensdagavond, donderdag de hele dag en vrijdag indien nodig. 
Voor verdere tijden kijk in het gastenboek of vraag het in de tent. 

 
Bouw van de wagen Een drukke week nog. Er is nog heel veel te 
doen voordat het “Spreeuw” gereed is. We werken de hele week 
iedere dag en avond. De verdere tijden zijn als volgt. 
Donderdag 2 sept. Prikken en tikken. 18.00 tot 24.00 uur.  
Vrijdag 3 sept. Prikken en tikken. 09.00 tot 02.00 uur.  
Zaterdag 4 sept van 08.00 tot we klaar zijn.  
En ook dit jaar is er op vrijdag en zaterdag weer de kindertent. Hier 
gaan we met z’n allen spreeuwenkijkers maken, schminken en 
allerlei kinderdingen zodat pa en ma lekker kunnen bouwen. 
Zondagochtend is de tent open om 06.00 uur. “Spreeuw” fladdert 
naar buiten om 06.30. En hij begint aan z’n eerste vlucht om +/- 
07.00 uur naar het tentoonstellingsterrein. 
 
Entree bewijzen 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. (normaal aan de kassa € 3,50) 
 
Corso Zondag hapje eten Als onze “Spreeuw” zijn rondje door 
zundert heeft gemaakt en geland is op het tentoonstellingsterrein 
gaan we weer een hapje eten. Ook nu weer op het pleintje achter 
Molenstraat 113. Door het poortje naast nr113. 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 personen er zijn.  
 

Zonnewijzer te koop in de tent Vanaf nu zijn er in de tent 
zonnewijzers (programma boekjes)  te koop. In de tent  € 2,50- p/st. 
 
Shirtjes corso 2010 Heb jij ook een shirt bestelt. Die kun je ophalen 
op vrijdagavond of zaterdagochtend in de tent. Het is dan ook meteen 
afrekenen. Ze kosten € 7,50 per shirt. 
 
Opruimen en op stap op maandagochtend willen we starten met  
opruimen bij de tent. Dit doen we op maandag van 09.00 tot 12.00. 
Ook op dinsdag ruimen we op. Vanaf 09.00 uur tot we klaar zijn. 
Iedereen welkom. Op maandagmiddag gaan we als buurtschap de 
Lent samen op stap. We verzamelen om 14.00 uur bij de wagen. En 
om 21.15 uur nemen we afscheid van de wagen. 
 
Corso Maandag groepsfoto Om 16.45 uur. Groepsfoto met zoveel 
mogelijk mensen van de Lent. Ben erbij in je Lent shirtje. 
 
Vrijdag 24-09-2010 om 20.30 uur. Evaluatie corso 2010 
Ook dit jaar willen we een evaluatiebijeenkomst houden over het 
corso van 2010. Met al het werk waaraan iedereen keihard zijn best 
heeft gedaan zullen er toch nog dingen zijn die we kunnen 
verbeteren. Wij horen dat graag van u. Daarnaast is het een leuk 
moment om weer es gezellig na te praten over het corso 2010. Wij 
hopen dat er vele buurtgenoten aanwezig zullen zijn. Datum: Vrijdag 
24-09-2009. Tijd 20.30 uur. Ook nu weer Kleine Heistraat 2c. 
 
Buurtfeest 9 oktober 2010 bij café de Valk Ook het buurtfeest staat 
weer op de agenda. Op 9 oktober bij café de valk. Omdat we 5 jaar 
bouwen met een thema deze keer. Namelijk een kledingadvies. Iets 
uit onze laatste 5 jaar Meer info volgt. Zet hem alvast in je agenda. 
 
Foto’s & film  Maakt u dit jaar ook foto’s en/of film van het bouwen, 
plukken of andere buurtactiviteiten. Misschien is het te gebruiken 
voor onze Lent DVD 2010. Neem dan even contact op met Wil 
Nouws. 076 597 6008. 
 
Oud ijzer. De oud ijzer container staat nog even naast de tent. Dus 
heb je nog ijzer over, breng het gerust. 


