
Om te onthouden 
 

 Fotomoment 

 Corso maandag 18.30 uur 
 19 augustus tent open vanaf 13.00 

 Corsong 
 19 augustus 
 Plakzondag 

 20 augustus 
 doorwerkweekend 

 26 en 27 augustus 
 Dolle dranken vrijdag 
 25 augustus 

 Buurtbbq 
 26 augustus 
 Tent afbreken 

 Maandag en dinsdag vanaf 09.00 uur 
 Vossenjacht 

 24 september 
 Plukken? 
 Houd de info/bloemenapp in de gaten 

 
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. Nu ook oud 
ijzer container naast de tent. 

 

 

 
 
 

 

BUURTSCHAP 
 

DE LENT 
 

 

 
 
 

BUURTFLYER 
NO: 201 

 
Augustus 2017 

 

 



Achtmaal Pieters verjaardag 

Vrijdagavond 18 augustus zullen we na het bouwen richting 

Achtmaal vertrekken. Pietertje is namelijk 5 jaar! Gaan jullie 

allemaal gezellig mee? Denk dan ook even aan de vrijwillige 

bijdrage die gevraagd wordt vanuit BS Achtmaal  

 
Corsongmiddag en Corsongavond 

Dit jaar verlengen wij zelf het Corsong evenement. Dit door ’s 

middags de keeltjes al op te warmen en samen tijdens het 

bouwen lekker te oefenen op onze Corsong. De tent is zaterdag 

dus vanaf 13.00 uur open!. ‘s Avonds zullen we gezamenlijk 

vertrekken naar de Corsong. Tijdens de Corsong gaan we weer 
werken met het voor velen bekende muntensysteem. Op het 

moment dat jij wilt meepotten zal je eerst twee munten moeten 

betalen voor jouw eerste drankje. Op het moment dat jij jouw 

laatste drankje drinkt is deze gratis. Zo blijven er continu 

genoeg munten in de pot om gezamenlijk drank te gaan halen.  
 

Plakzondag 

Zondag 20 augustus is de jaarlijkse plakzondag. En dag om 

terug te  kijken op een fantastische corsong en weer flink aan 

de slag te gaan met de wagen. De tent zal vanaf 09.00 uur 

open zijn en voor de lunch wordt gezorgd! Kom allen gezellig 
helpen.  

 

Dolle dranken vrijdag 

Vrijdag 25 augustus willen we de dolle dranken vrijdag 

introduceren. Het is de de bedoeling dat je twee flesjes van 

jouw favoriete drankje meeneemt naar de tent. Denk hieraan 
(speciaal)biertjes, wijntjes, breezers, fris of andere dolle 

drankjes. We zullen na het bouwen hier een leuke activiteit 

van maken! Dat wordt een dolle drankendag! Ben daarbij! 

 

BBQ 
De jaarlijkse bbq zal plaatsvinden op 26 augustus. 

Aansluitend natuurlijk weer een gezellig avondprogramma. De 

bijdrage hiervoor is 20 euro. Voor degene tot en met 12 jaar is 

de bijdrage 15 euro. Indien je jezelf alleen voor het 

avondprogramma wilt opgeven zijn de kosten 7,50. Lijst van 

opgaves zal binnenkort in de tent hangen. Dit kan tot 23 
augustus.  

Afhalen shirtjes 

De shirtjes kunnen dit jaar worden afgehaald op zondag 27 

augustus vanaf 13.00 uur. Ze dienen dan ook gelijk 

afgerekend te worden ( 7,50 euro per stuk).  

 

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. Kosten: 5 euro 

p.p.  

 
Polsbandjes/zonnewijzers 

De polsbandjes (2 euro per stuk) en zonnewijzers (3 euro) zijn 

vanaf zondag 20 augustus weer te koop in de tent. 

Polsbandjes voor het veilingterrein gelden voor personen vanaf 

13 jaar.  

 
Fotomoment 

Het fotomoment op corsomaandag begint al een aardige 

traditie te worden. Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat we 

om 18.30 uur verzamelen om er weer een ‘plaatje’ van te 

maken.  

 
Tent afbreken 

De tent zal dit jaar natuurlijk ook weer worden afgebroken. Dit 

gebeurt op corsomaandag en dinsdag vanaf 09.00 uur. 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 kus te discussiëren over de prijsuitslag en gezellig 

na te kletsen over het feest (dat gaat komen). Tot dan! 

 
Vossenjacht voor jong en oud!! 
Lentenaren dit jaar heeft de jc weer een geweldig leuke 

najaarsactiviteit bedacht om het corso goed af te sluiten. We 

organiseren dit jaar een vossenjacht voor jong en oud. Deze 

zal plaats vinden op 24 september 2017 in de middag. Lijkt 

het je leuk om mee te doen geef je dan op via 
jc@buurtschapdelent.nl. Verdere info volgt nog. 

mailto:jc@buurtschapdelent.nl

