
Om te onthouden 
 
 

 Hakken  
Elke dinsdag en donderdag 

 Bouwen aan Lastminute  
Vanaf 1 juli elke avond.  

 Boerendart BS Veldstraat 
7 juli  

 Palen zetten  

12 en 13 juli op het bloemenveld  
 Jaarmarkt Wernhout 

21 juli 
 Rollerwielerevenement BS Wernhout 

28 juli 

 Controleren van je identiteitsbewijs! 
Geef het zo snel mogelijk aan  

 

 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 
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Tent zetten 
Vanaf 1 juli zal de tent weer dagelijks geopend zijn. 
Er kan volop gewerkt worden aan Lastminute. Haal 

je las- en plak kwaliteiten weer uit de kast en  
treuzel niet om te komen helpen. Tot snel in de tent!   
 

Boerendart 
Aanstaande zondag 7 juli organiseert Buurtschap 
Veldstraat weer het jaarlijkse boerendart toernooi. 
Wil je jezelf opgeven? Dat kan bij John Vriends  

 
Hakken en palen zetten  
Ook op het bloemenveld kunnen we aan de slag.  
Vanaf dit moment wordt er op elke dinsdag- en 
donderdagochtend  gehakt op de bloemenvelden.  

Op vrijdagavond 12 juli en zaterdag 13 juli wordt 
begonnen met de eerste palen zetten. Kom een 

handje helpen op het bloemenveld, want zonder 
bloemen geen corso!  
 

Dahlia’s in pot 
Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar 
weer dahlia’s in pot verkopen, vanaf medio juni 

gaan we deze weer verkopen.   
Voor meer informatie John Peeters of Honoré 
Dictus 

 

Rollerwielerevenement:  
Buurtschap Wernhout organiseert op 28 juli in 

samenwerking met Cafe de Wandelgangen een 
rollerwielerevenement op de Markt. Voor een 
sportief middagje ben je hierbij!  

 

Entree bewijzen corso 
Dit jaar worden we niet meer gecontroleerd op de 
entreebewijzen die we altijd per post kregen. Bij de 

ingang van het parcours wordt nu gevraagd naar je 
identiteitsbewijs. Wanneer deze is uitgegeven in de 
gemeente Zundert heb je gratis toegang tot het 

parcours. Voor onze buurt betekent dit het 
volgende:  

 Ben je woonachtig buiten Zundert en is je 
identiteitsbewijs afgegeven in een andere 

gemeente dan Zundert, maar je bent wel lid 
van de buurt, geef het dan zo snel mogelijk 
aan bij secretariaat@buurtschapdelent.nl dan 

kan de buurtschap dit regelen.  

 Woon je in Zundert maar is je 

identiteitsbewijs afgegeven in een andere 
gemeente dan kun je jezelf melden bij de 

corsobalie in het Cultureel Centrum en wordt 
het hier verder geregeld.  

Dus zorg dat je je identiteitsbewijs nakijkt en geef 

het zo snel mogelijk door.  

mailto:secretariaat@buurtschapdelent.nl

