
Om te onthouden 
 

! Sponsormiddag 
21 augustus vanaf 15.00 uur 

! 20 augustus 21 augustus bouwen 
vanaf 11.00 uur 

! shirtjes afhalen 
! 28 augustus vanaf 13.30 uur 
! LET OP WIJZIGING DATUM BUURTFEEST 
! 8 oktober  
! Plakzondag 
! 21 augustus 
! Doorwerkweekend 
! 27 en 28 augustus 
! BBQ 
! 28 augustus 
! Tent Afbreken 
! Maandag en dinsdag na de corso vanaf 09.00 

uur 
 

! 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 
! www.buurtschapdelent.nl  
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Plakzondag 
Zondag 21 augustus is de jaarlijkse plakzondag. Een dag 
om terug te kijken op een mooie corsong en keihard  aan 
de slag te gaan om tijdens de eerste zondag van 
september een mooie wagen neer te zetten. De tent is 
open vanaf 10.00 uur. Dus kom allen helpen, er kan nog 
genoeg gebeuren en alle handjes zijn meer dan welkom 
 
Corsong 
Tijdens de Corsong, op 21 augustus, gaan we weer 
werken met het pottensysteem. Om het nog een keer 
duidelijk te krijgen, hier nogmaals een korte uitleg. Het 
is de bedoeling dat, wanneer je voor de eerste keer 
bonnen inlegt, je twee bonnen in de pot doet. Hierdoor 
ontstaat er een grote pot, waardoor grote hoeveelheden 
tegelijk kunnen worden besteld. Jouw laatste pilsje hoef 
je, wegens jouw eerste twee bonnen niet te betalen! De 
anderen keren wanneer je wat te drinken pakt, legt je 
gewoon 1 bon in de pot. Indien het niet helemaal 
duidelijk is kun je dit altijd nog navragen bij iemand van 
het bestuur.  
 
BBQ 
Zaterdag 27 augustus vind onze jaarlijkse BBQ weer 
plaats. Ook dit jaar is er weer een erg gezellig 
avondprogramma. De bijdrage voor de barbecue 
bedraagt € 20,00 voor een volwassene en € 10,00 voor 
jongeren onder de twaalf. Indien je alleen ’s avonds wilt 
langskomen en geen gebruik wilt maken van de 
barbecue zijn de kosten € 7,50 per persoon. Tijd voor 
een gezellige avond om al vooruit te gaan kijken naar de 
Corso. Je kunt je opgeven in de tent via de lijst tot en 
met dinsdagavond 
  
 
 
 

Doorwerkweekend 
Zaterdag 27 augustus zal de tent vanaf 09.00 uur 
geopend zijn om lekker met zijn allen te beginnen aan de 
laatste loodjes.  
Zondag 28 augustus is de hij-moet-nu-toch-wel-echt-af-
dag. Er kan gebouwd worden vanaf 09.00 uur. Voor een 
hapje en een drankje wordt natuurlijk weer gezorgd. Tijd 
om de handen bij elkaar te steken en er volle kracht 
tegen aan te gaan! Tijd om nog even op te laden en de 
laatste week gezellig te gaan knallen. Tot dan! 
 
Afhalen shirtjes 
De shirtjes kunnen 28 augustus worden afgehaald vanaf 
13.30 uur. De shirtjes zijn €7,50 per stuk. 
 
Bloempotten verkoop 
De  jaarlijkse dahliapotten verkoop wordt weer gestart. 
Vanaf 21 augustus staan ze weer in de tent. Voor meer 
informatie; neem contact op met John Peeters of Honore 
Dictus.  
 
Eten corsozondag 
Er zal weer op corsozondag, na de optocht, gezamenlijk 
worden gegeten achter café de Kerel. Hiervoor kun je je 
vooraf inschrijven en betalen. Je zult dan weer een lootje 
ontvangen en deze kan worden ingeleverd tijdens het 
eten. Een gezellige gelegenheid om weer goed na te 
praten over het Corso! 
 
Polsbandjes/zonnewijzers 
Vanaf maandag zijn de polsbandjes en zonnewijzers weer 
te koop in de tent. Polsbandjes voor het veilingterrein 
gelden voor personen vanaf 13 jaar.  
 
  


