Corsoweekend 2017
Beste buurtgenoten,
Het corso nadert weer met rasse schreden. Voor het zover is, zijn er nog tal van werkzaamheden te
verrichten. We hopen hierbij natuurlijk op de steun van zoveel mogelijk buurtgenoten. Een grote
verandering t.o.v. afgelopen jaren is dat er niet langer in de sporthal gestoken zal worden. Hieronder
volgt de planning voor het corsoweekend. Uiteraard is deze afhankelijk van het weer en de status van de
wagen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website, facebook of in de tent. In deze laatste
weken is de tent ook overdag open!
De werkzaamheden voor, tijdens en na het corsoweekend zijn (onder voorbehoud) als volgt verdeeld:
DONDERDAG (31 augustus):
Bloemen plukken vanaf 13.00 uur op het centrale bloemenveld. Afhankelijk van het weer kan besloten
worden om in de ochtend al te plukken.
Naast de laatste afwerking van de wagen, starten we met het tikken en steken vanaf 19.00 uur in de
tent. We werken door tot 22.30/23.00 uur waarna het traditioneel maaifeest los zal barsten. Bijdrage
hiervoor € 5 p.p.
VRIJDAG (1 september):
Bloemen tikken en steken vanaf 9.00 uur in de tent. We werken deze dag door tot de klok van 1.00 uur
’s nachts.
ZATERDAG (2 september):
Vanaf 8.00 uur starten we met het versterken van de inwendige mens: we zullen namelijk voor alle
buurtgenoten die om 8.00 uur aanwezig zijn, een echt Stuks corso-ontbijt serveren, waarna we er met
zijn allen tegen aan kunnen (opgave voor het ontbijt via lijst in de tent). We werken door tot de wagen
af is.
DINSDAG (5 september):
We maken een start met het afbreken van de tent vanaf 9.00 uur. Let op, het corso is nog niet klaar op
maandagavond. In deze week zal er opgeruimd moeten worden. Laten we ook daar met z’n allen de
schouders onder zetten, zodat we allemaal op tijd weer van de welverdiende rust kunnen genieten. Vele
handen maken licht werk!!
WOENSDAG t/m ZATERDAG (6 - 9 september):
Opruimen en afbreken van de tent vanaf 18.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur zover nog nodig!!
Verder moeten er na het corso ook nog veel bloemen geplukt worden. Hiervoor komt nog informatie
over de dag en tijdstip via het prikbord in de tent, via de mail, facebook, en de website (www.tstuk.nl).
Ook daar kunnen we heel erg uw hulp bij gebruiken. Dat zijn de dagen dat alles geplukt en geleverd kan
worden wat een mooie financiële bijdrage voor de buurt oplevert.
ZATERDAG 14 OKTOBER
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Dan is het jaarlijks buurtfeest. Het middag en avondprogramma
en de kosten zullen bekend worden gemaakt via de corsokrant ’t Stukske, mail, website en facebook.
Wij wensen u alvast een zeer prettig corso toe.
Stichting buurtschap ’t Stuk

