
Om te onthouden 
 

 

 Tikweekend! 
 Donderdag vanaf 18.30 uur 

 Vrijdag en zaterdag vanaf 09.00 uur 
 Tent uitrijden 
 Zondag 07.00 uur 

 Bloemen plukken 
 Donderdag 09.00 uur en houd 

website/facebook in de gaten 
 Tent Afbreken 
 Maandag, dinsdag en na de corso vanaf 09.00 

uur 
 Woensdag vanaf 10.00 uur 
 Fotomoment 

 Corso maandag 16.00 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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Laatste loodjes 
Nog minder dan een week en het is alweer Corso! Het is 
tijd om alle handjes bij elkaar te steken en de laatste 
loodjes te leggen aan Krachtstroom! Er kan nog van alles 
gedaan worden aan de wagen dus schroom niet en kom 
gezellig langs!  
 
Tikken en prikken!  
Vanaf donderdag gaan we beginnen met tikken. Vanaf 
18.30 uur zullen de bloemen aanwezig zijn en kunnen 
we gaan beginnen aan het ‘echte’ werk. Hiermee gaan we 
door op vrijdag en zaterdag vanaf 09.00 uur ’s ochtends. 
Trommel dus iedereen op en ga gezellig samen het corso 
goed van start door te helpen bij de leukste buurt van 
Nederland! De AC is al helemaal voorbereid om iedereen 
van een hapje en een drankje te voorzien. Met vele 
handjes zullen we goed en nauwkeurig de wagen kunnen 
afwerken, dus kom gezellig helpen. Iedereen is van harte 
welkom! 
 
Uitrijden wagen 
Een prachtig moment om mee te maken; dat de wagen 
uit de tent rijdt! Dit jaar zullen de zeilen al open zijn, 
maar alsnog wil je het uitrij moment niet missen. Dit zal 
op corsozondag zijn om 07.00 uur.  
 
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! Kosten: 5 euro p.p. Opgeven kan 
tot en met woensdag.  
 
Polsbandjes/zonnewijzers 
De polsbandjes (2 euro per stuk) en zonnewijzers (3 

euro) zijn koop in de tent. Polsbandjes gelden voor 
personen vanaf 13 jaar.  
 
Bloemen plukken 
Om te zorgen dat de bloemen ook daadwerkelijk op de 
wagen terecht komen, zullen ze eerst moeten worden 
geplukt. Donderdagochtend om 09.00 uur beginnen we 
met de grote pluk bij Jos Vriends aan de lentsebaan. 
Ook vrijdag zal er worden geplukt. Om de precieze tijden 
te weten houd even de website, facebook en app in de 
gaten. Voor meer informatie kun je altijd contact 
opnemen met John Peeters; 0620842253.  
 
Tent afbreken 
De tent zal dit jaar natuurlijk ook weer worden 
afgebroken. Dit gebeurt op corsomaandag en dinsdag 
vanaf 09.00 uur. Ook op woensdag zal er vanaf 10.00 
uur nog worden afgebroken/opgeruimd. Alle handjes 
zijn meer dan welkom om er samen een gezellige klus 
van te maken. Het gaat hier niet alleen om het afbreken, 
maar ook om het opruimen van de tent! Goede 
gelegenheid om tijdens de werkzaamheden te 
discussiëren over de uitslag en gezellig na te kletsen over 
het feest (dat gaat komen). Tot dan! 
 
Fotomoment 
Het fotomoment op corsomaandag begint al een aardige 
traditie te worden. Ook dit jaar is het weer de bedoeling 
dat we om 16.00 uur verzamelen om er weer een ‘plaatje’ 
van te maken.  
 
Evaluatieavond 
Op vrijdagavond 30 september zal de evaluatie-avond 
plaatsvinden. Dit om het jaar te evalueren over alle 
punten m.b.t. het corsojaar. Wanneer je al punten wilt 
aandragen voor de agenda horen we het graag via; 
secretariaat@buurtschapdelent.nl 


