
Jubileumwerkgroep Dahliatentoonstelling  
Voor de Dahliatentoonstelling in het corsoweekend wordt nog 
gezocht naar mensen die willen helpen bij het opbouwen, het 
faciliteren en het opruimen van de dahliatentoonstelling. Het 
gaat hierbij om de volgende dagen: 
vrijdag 02 sept. opbouw dahliatentoonstelling 
zaterdag 03 sept. opbouw dahliatentoonstelling en/of 
toezichthouder tijdens tentoonstelling 
zondag 04 sept. toezichthouder tijdens tentoonstelling 
maandag 05 sept. toezichthouder tijdens de tentoonstelling 
dinsdag 06 sept. afbreken en opruimen dahliatentoonstelling. 
Nog een verzoek voor deze tentoonstelling. Heb je 
fotomateriaal wat te gebruiken is voor deze tentoonstelling.  
Opgeven voor het helpen of insturen van je fotomateriaal kan 
naar nijnatten100a@ziggo.nl  
 
Jubileumwerkgroep Dinsdagfeest  
Voor de extra feestdag, op corsodinsdag dus worden mensen 
gevraagd die willen helpen aan de bar. Maar nu erachter. Dit 
betreft hulp bij het seniorenfeest wat na de mis plaatsvindt.  
Ook wordt gezocht naar mensen die deel willen nemen in het 
Zundertse koor om de mis te ondersteunen. Opgaven via 
secretariaat secretariaat@buurtschapdelent.nl  
 
Om te onthouden 

� Bloemenvelden Hakken iedere dinsdag om 08:30 uur en 
werken op het veld iedere woensdagavond vanaf 18:30 uur 

� Bouwen iedere avond vanaf 18:30 en op zaterdag om 13:00 
uur bouwen aan lab13_fase22.exp.humanisatie.dahlia 

� Biercontest ieder vrijdag na de bouw café de Kerel. 
� 2e Laszondag 7 augustus 
� Droptocht jeugd en Hollandse avond op 29-juli 
� Kinderavonden 10, 17 en 24 augustus 
� Corsong BS t’stuk 20 augustus 
� Plakzondag 21 augustus 
� Barbecue & (the Lent’s Got Talent) 27 augustus 
� Toilet wagen voor iedereen te huren. Meer info en 

reserveringen bij John Peeters via 076 597 6626 
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***LET OP LET OP  Corsoshirtje 2011  NU bestellen*** 
De shirtjes voor 2011 zijn weer te bestellen. In de tent liggen 
hiervoor bestelstrookjes. Let op. Je kunt tot woensdag 3 
augustus bestellen. Wil je met corsozondag een Lent shirtje 
aan. Zorg dan dat je op tijd besteld hebt. 
 

2e Laszondag 7 augustus  
We starten deze zondag rond de klok van 9:00 uur. Uiteraard 
wordt er s’middags voor de lunch gezorgd. Er is voor iedereen 
werk. Er moet veel gelast worden maar er is ook allerlei 
ander werk te doen, dus schroom niet en ben erbij. 
 
Namens de jubileumwerkgroep Dinsdagfeest  
Zoals vele van jullie al gehoord hebben organiseert de 
jubileumcommissie op corsodinsdag een maaltijd voor ons 
allemaal van 18.00 – 20.00 uur. Om dit te kunnen realiseren 
moeten we weten met hoeveel personen we zullen zijn op 
die dag. Er is keuze uit 3 gerechten: Hutspot, stamppot 
andijvie en spaghetti bolognaise. De kosten voor deze 
maaltijd zijn €7,50. Hierbij horen ook 2 consumpties. Wil je 
hier bij zijn dan kun je jezelf opgeven met welke maatijd je 
wil via secretariaat@buurtschapdelent.nl Je moet dan wel de 
betaling via de bank doen aan 16 05 23 869 met daarbij uw 
naam en aantal personen. Je kunt jezelf tot 15 augustus 
opgeven. Kun je echt niet via de bank overmaken dan kun je 
een envelop met het bedrag afgeven bij Niek Oostvogels, 
Molendreef 7 in Wernhout of bij John Peeters, Kleine 
Heistraat 7 in Wernhout.  
 
Droptocht voor de jeugd op vrijdag 29 juli. 
Deze vrijdagavond wordt er door de jeugdcommissie een 
droptocht georganiseerd. Vanuit de tent worden de jeugdigen 
ergens gedropt waarna ze, met opdrachten hun eigen weg 
terug moeten zien te vinden. Kom dus allemaal voor 21:00 
uur naar de tent van de Lent. Vanaf dan worden de groepen 
ingedeeld. De activiteit is gratis. Voor basisschool tot 18 jaar. 
 

Nederlandse avond vrijdag 29 juli. 
Tijdens deze bouwavond zal er door de AC iets extra’s 
geregeld worden. Alles in het thema “Nederland/Holland”. Er 
zijn geen extra kosten verbonden aan deze avond. Dus kom 
lekker werken en als het effe kan: graag gekleed in de 
kleuren rood/wit/blauw of oranje! 
 

Bouwavondjes Lab13_fase22.exp.humanisatie.dahlia 
We bouwen iedere avond vanaf 18:30 en op zaterdag vanaf 
13:00 uur. Alle hulp is ook nu al welkom. Kijk voor meer 
informatie op de website www.buurtschapdelent.nl en in het 
gastenboek. 
 

Open inschrijving duwers 2011 in de tent 
Ook dit jaar wordt de wagen weer rond geduwd. Heb je daar 
zin in en ben je in dit corsojaar 14 jaar, dan kun je jezelf in 
de tent opgeven. Er zal worden gekeken naar je kracht en 
inzet voor de buurtschap voor de keuze wie mogen gaan 
duwen. Let op de inschrijving is tot 15 augustus. 
 *** Opgave op de lijst in de tent van de Lent. *** 
 

Kinder ”bouw” avonden 
Voor onze kids tot en met de basisschool willen we dit 
seizoen 3 avonden organiseren om ze op speelse wijze kennis 
te laten maken met het bouwen van een corsowagen. Dat 
doen we op 10, 17 en 24 augustus. Wat we precies gaan 
doen, verklappen we nog niet. Deze avonden beginnen steeds 
om 18.30 uur. We sluiten af door samen met de “ echte” 
bouwers nog iets te drinken. Natuurlijk mogen je ouders 
gewoon blijven werken in de tent als ze jullie komen 
brengen. 
 

Oud ijzer actie container  
Met oud ijzer voor de buurt kunt u terecht in de 
ijzercontainer bij Kees Jacobs. Dat kan op iedere zaterdag 
van 08:00 tot 12:00 uur. De opbrengst is voor de buurtschap 
en is dus zeer welkom. 


