
 

Om te onthouden 
� Bloemenvelden Hakken iedere dinsdag om 08:30 uur 

en werken op het veld iedere woensdagavond vanaf 
18:30 uur 

� Bouwen iedere dag vanaf 13:30 en op zaterdag vanaf 
13:00 uur bouwen 

� Kinderavonden woensdag 17 en 24 augustus 
� Biercontest ieder vrijdag na de bouw in Café de Kerel 
� Corsocafé ieder vrijdag na de bouw in Café 2 
� Plakzondag 21 augustus 
� Tiroleravond op donderdag 18 augustus 
� Brandweeroefening op vrijdag 19 augustus 
� Corsong buurtschap t’stuk zaterdag 20 augustus 
� Plakzondag 21 augustus 
� Barbecue 27 augustus opgave in de tent. 
� “The Lent’s Got Talent” 27 aug. opgave in de tent 

� Lent shirtjes 2011 Vrijdagavond 02-09 en 
zaterdagochtend 03-09 in de tent v/d Lent 

� Corso Maandag groepsfoto met zoveel mogelijk 
mensen van de Lent. Ben erbij in je Lent shirtje 

� Oud ijzerbak  Nu in de container naast de tent 
� Toegangsbandjes tentoonstellingsterrein vanaf 27-08 

te koop á € 2,- per stuk in de tent van de Lent 
� Zonnewijzers vanaf 27-08 te koop á € 2,50 in de tent 
� Toilet wagen voor iedereen te huren. Meer info en 

reserveringen bij John Peeters via 076 597 6626 
� Buurtfeest 29 oktober 
� Seniorenmiddag  10 november 
� Bingo 27 november 
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Tiroleravond donderdag 18 augustus 
Met deze bouwavond wordt weer iets extra’s geregeld. Alles 
in het thema “Tiroler”. Dus kom lekker bouwen en als het 
effe kan: breng je waldhoorn mee. 
 

Brandweer oefening 19 augustus 
Deze vrijdagavond komt de brandweer bij ons in de tent 
oefenen. Dat doen ze voor zichzelf maar ook voor onze 
veiligheid. Dus we helpen de bluslieden even op weg. 
 

Corsong 20 augustus 
We hebben dit jaar meerdere deelnemers aan de corsong. Wil 
je mee met de fiets boemel naar de leeuwerik. We 
verzamelen om 20:00 uur bij de kerk van Wernhout. 
 
Plakzondag 21 augustus 
Na de corsong op zaterdagavond gaan we zondag weer aan 
het werk in de tent. Deze zondag is de traditionele 
plakzondag. Er zal voor iedereen iets te doen zijn, 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 geldt: vele 
handjes maken licht werk (en werk is er volop) 
 

Oud ijzer actie container  
Met oud ijzer voor de buurt kunt u op dit moment weer 
terecht in de ijzercontainer bij de tent. Na het bloemencorso 
komt er weer een te staan bij Kees Jacobs. De opbrengst is 
voor de buurtschap en is dus zeer welkom. 
 

 

Bouwen aan Lab13_fase22.exp.humanisatie.dahlia 
We bouwen nu iedere dag vanaf 13:30 en op zaterdag vanaf 
13:00 uur. Alle hulp is meer dan welkom. Kijk voor meer 
informatie op de website www.buurtschapdelent.nl 
 

Tribunekaarten corsozondag 
Er zijn nog enkele tribunekaarten voor het vak van de Lent. 
Mensen die hier interesse in hebben kunnen dit doorgeven 
aan Wil secretariaat@buurtschapdelent.nl of tel: 597 6008 
 

BBQ dit jaar op zaterdag 27 augustus 
De BBQ is dit jaar op 27 augustus. Je kunt jezelf hiervoor 
opgeven bij mariekevriends@home.nl of op de lijst in de tent  
tot en met as. zondag 21 augustus. De kosten zijn € 15,- voor 
volwassenen en € 7,50 voor kinderen tot het voortgezet 
onderwijs. 
  

“De Lent’s Got Talent”  2011 in de tent 
Dit jaar wordt gelijktijdig met de BBQ ons talent uitgedaagd 
zich te tonen met hun beste kunstje. Dat kan in “The Lent’s 
Got Talent”. Heb je een leuke act, kun je leuk zingen of kun 
je een pirouette op je kleine teentje. Geef je dan op om deel 
te nemen. *** Opgave op de lijst in de tent van de Lent. *** 
En anders kom je toch wel kijken zeker. Wordt leuk. 
 

Kinder ”bouw” avonden 

Voor onze kids tot het voortgezet onderwijs organiseren we 
enkele avonden om ze op speelse wijze kennis te laten 
maken met het bouwen van een corsowagen. Nu nog op 17 
en 24 augustus. Wat we precies gaan doen, verklappen we 
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. 


