
Om te onthouden 
 
 

 Bouwen  
Elke middag en avond  

 Buitenrijden Lastminute 
Zondagochtend om 6.30uur 

 Corsozondag  
Na de optocht eten bij café de Kerel  

 Corsomaandag 

Om 14.00 uur verzamelen bij de wagen  
 Foto van de buurtgenoten  

Om 15.30uur bij de wagen  
 Bloemenplukken 

Houd Facebook en het gastenboek op de site 

in de gaten. Ook de weken na het corso!  
 Barpersoneel gezocht 2 november 

Meld je bij Anniek 

 Controleren van je identiteitsbewijs! 
Zorg dat je een ID bij hebt, een rijbewijs geldt 

niet! 
  

 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 

 
 https://www.facebook.com en dan zoeken op 

Buurtschap De Lent              

 https://twitter.com/BSdeLent 
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Bouwen, Bloemen en Tikken 
Deze week komt het er op aan. Lastminute moet 
helemaal af zijn voor het tikweekend begint. De tent is 
zowel ´s middags als ´s avonds open. Voor iedereen is er 
werk. Kom op naar de tent van de Lent. In het 
tikweekend is de tent de hele dag geopend en gaan we 
weer door tot de wagen helemaal in de bloemen staat. 
Donderdag beginnen we om 18.00 met tikken! Vrijdag 
vanaf 9 uur en zaterdag kun je zelfs al om 8 uur 
beginnen met tikken.  Er mag pas getikt worden als men 
van de lagere school af is. Verder gaan we dit jaar sterk 
inzetten op kwaliteit. Dat betekent dat er meer controle 
zal zijn om te zorgen dat de er zo netjes mogelijk wordt 
getikt, en daardoor een zo hoog mogelijk resultaat te 
behalen met Lastminute.  
Houdt ook de Facebook en de gastenboek in de gaten 
voor de actuele pluktijden deze week. Ook daar zal 
genoeg hulp nodig zijn! 

 
Buitenrijden van Lastminute  
Zondagochtend rond 06.00 uur zal lastminute eindelijk 
worden onthuld, doordat de zeilen dan open zullen gaan. 
De wagen wordt zondagochtend om 6.30 uit de tent 
gereden. Om 7.30 vertrekt hij in volle glorie richting de 
veiling.  

 

Barpersoneel gezocht 2 november 
In de gemeente Wuustwezel wordt op 2 november een  
evenement georganiseerd. De organisatie is op zoek naar 
ongeveer 20 mensen (18 jaar en ouder) die bardienst 
willen draaien (van 21.00 uur tot 05.00 uur). Uiteraard 
staat hier een vergoeding tegenover. Als we vanuit de 
Lent zo'n groep vrijwilligers bij elkaar kunnen krijgen, is 
dit een leuke gelegenheid om een mooi bedrag te 
verdienen voor de buurt. Als je dit leest en je denkt; daar 
wil ik wel aan meewerken. Laat het dan weten aan 

Anniek van Nederkassel via 
mail: hans.nederkassel@planet.nl, 06 14789511 of 
tijdens de komende dagen in de tent. Reactie graag voor 
woensdag 4 september a.s.  

 

Eten corsozondag 
Zondagavond na de optocht gaan we weer met de buurt 
eten op het pleintje achter de Kerel. Wil je erbij zijn? Dat 
kan! Gelieve wel jezelf op te geven op het formulier in de 

tent, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er voor iedereen 
genoeg is. Zodra de optocht is afgelopen en iedereen bij 
de Kerel is gaat de deur naar het pleintje open en vragen 
we een vrijwillige bijdrage van €5,-. 
Voor de deur open is, kan drinken op eigen rekening bij 
de Kerel worden besteld.  

 

Corso maandag 
Vanaf 14.00uur verzamelen we bij de wagen om er een 
super feestje van te maken.  
In de vorige flyer gaven we het al aan, de groepsfoto. De 
groepsfoto zal gemaakt worden na de tweede 
figuratieronde bij de wagen. Zorg dus dat je om 

15.30uur bij de wagen bent.  
 

Veilingbandjes en zonnewijzers   
Vanaf deze week zijn ook de veilingbandjes (€2,50) en 

programmaboekjes (€3,-) in de tent verkrijgbaar. Wil je 
vast een veilingbandje bemachtigen in de voorverkoop. 
Vraag er dan naar bij het bestuur.  
 

Afbreken en opruimen 
Als het corso weer voorbij is, moet er opgeruimd worden. 
Maandag van 9 tot 12 zullen we gaan opruimen en 
dinsdag vanaf 9 uur wordt de tent afgebroken. Vele 
helpende handen zijn welkom!  
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