
Om te onthouden 
 

Ø Hij-mot-af dag 
Ø 26 augustus 
Ø Shirtjes ophalen 
Ø Vanaf zondag 26 augustus 
Ø Tent afbreken 
Ø Corsomaandag en dinsdag 
Ø Fotomoment 
Ø Corsomaandag 17:00 bij de wagen 
Ø Evaluatie corsojaar 2018 
Ø 21 september 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Oud ijzerbak De container staat bij op het plein 
bij constructiebedrijf Jacobs. Let op! Er mogen 
geen koelkasten en diepvriezer in deze oud ijzer 
bak. Het gaat dus echt alleen om oud ijzer! Iedere 
zaterdag ochtend kun je daar terecht van 08:00 tot 
12:00 uur 
 

Ø https://www.facebook.com en dan zoeken op 
 Buurtschap De Lent              

Ø https://twitter.com/BSdeLent 
Ø www.buurtschapdelent.nl  
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Bouwavonden 
Er moet nog veel gebeuren aan urbanisatie. Er is 
voor iedereen van alles te doen. Elke dag is de tent 
open vanaf 19.00 uur. Indien eerder wordt dit via de 
app gecommuniceerd. Dus heb je zin om te lassen, 
plakken, bloemblaadjes lijmen of lekker rond te 
sjouwen in de tent. Kom gerust even langs! 
 
Hij-mot-af-dag en shirtjes ophalen 
Zondag 26 augustus gaan we proberen de wagen af 
te krijgen! Je bent vanaf 09:00 welkom om uit te 
kateren van de barbecue en flinke meters te maken! 
Zien we je dan? Deze middag kan je ook  je shirtje 
ophalen. 
 
Bloemenveld 
Het bloemenveld fleurt steeds meer op. Zondag 26 
augustus wordt er vanaf 13:00u geplukt voor de 
koeling. Vrijdag vanaf 09:00u wordt er geplukt voor 
ons eigen corso. Wanneer er extra geplukt wordt zal 
dit worden gecommuniceerd via gastenboek en via de 
buurtschap app! Tot snel. 
 
Tikweekend 
Of je het wilt geloven of niet, het is bijna corso! Dat 
betekend dat de bloemen weer geprikt en getikt 
mogen worden. Dit zal vanaf donderdag avond zijn. 
Vrijdag en zaterdag is de tent geopend vanaf 09:00.  
 
Verkoop veilingbandjes, zonnewijzers etc. 
Vanaf heden kan je in de tent veilingbandjes en 
zonnewijzers kopen. Veilingbandjes kosten €2,50 
p.st, zonnewijzers zijn €3,00 p.st. Vraag ernaar bij 
iemand van het bestuur of achter de bar. 

 
Petfles actie bs Schijf 
Buurtschap Schijf heeft een actie om flessen in te 
zamelen voor het vogelrevalidatiecentrum. Mocht je 
nog statiegeldflessen hebben om te doneren, dan 
kunnen deze in de daarvoor bestemde doos gooien in 
de tent! 
 
Wagen uitrijden 
Vanaf 06:30u zal het zeil opengaan en wordt de 
wagen om 07:00u op straat gezet. Wees op tijd om dit 
mooie moment mee te maken. 
 
Afbreken tent 
Helaas komt aan al het leuks ook een einde. Daarom 
moet onze tent afgebroken worden. Dat doen we op 
corsomaandag van 09:00 tot 12:00 en dinsdag vanaf 
09:00 tot af. Kom gezellig helpen en nababbelen over 
de uitslag!  
 
Eten corsozondag 
Wanneer de wagen weer terug op zijn plek staat en 
iedereen is bekomen van de uitslag willen we weer 
gezamenlijk met de buurt gaan eten. Dit zal na de 
optocht zijn achter op het pleintje bij ’t Vrouwke en 
de Kerel. Let op: kom langs de poort aan de 
achterkant! Om mee te eten kan je een bonnetje 
kopen voor €5,- in de tent.  
 
Fotomoment 
Corso maandag is natuurlijk weer ons jaarlijkse 
fotomoment. Dit jaar verzamelen we om 17.00 uur bij 
de wagen! Ben daarbij om er weer een mooi plaatje 
van te maken.  


