
Om te onthouden 

 Bouwen aan Lastminute  Iedere avond vanaf 
18.30 uur 

 Inschrijven duwers en bewegers voor 
dinsdag 13 augustus 

 Shirtjes bestellen tot en met woensdag 7 aug 

 Woensdag 7 aug 1e kinderavond 
 Vrijdag 9 aug thema-avond  

 Zondag 11 aug 2e laszondag 
 Zaterdag 17 aug Corsong 
 Zondag 18 aug Plakzondag 

 Woensdag 21 aug 2e kinderavond 
 Zaterdag 24 aug BBQ nadere info volgt 
 Bloemen plukken 

 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 

 Dahlia in pot. Ook dit jaar zijn weer dahlia’s 
in pot te koop waarmee u uw terras kunt 

opvrolijken en tevens onze buurtschap 
sponsort. Te koop bij John Peeters 076 
5976266 of Honoree Dictus 0746 5975095 

 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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Bouwen aan Lastminute 
Nog ruim drie weken voor corso zondag is er nog volop werk 

aan de wagen. Denk aan lassen, zorgen dat de beweging in de 

wagen komt en natuurlijk plakken. Zondag 11 augustus staat 
er een laszondag gepland. Zondag 18 augustus is het weer 

plakzondag. Dus voor lekker samen werken en natuurlijk 

gezelligheid; aarzel niet kom met z’n allen naar de tent van de 

Lent!! 

 
Shirtjes corso 2013 
De shirtjes zijn te bestellen. Dit kan alleen in de tent met de 

bestelstrookjes. Ze kosten ook dit jaar weer € 7,50. Let op; 

bestellen kan uiterlijk tot en met woensdag 7 augustus.  

 
Werk op het bloemenveld 
Er zijn dit jaar volop bloemen. Dus ook op het bloemenveld is 
veel werk. En ook hier geldt dat extra handjes altijd welkom 

zijn. De data en tijden waarop geplukt worden, staan steeds 

op het gastenboek van de website en op Facebook. Tot op het 

bloemenveld. 

 
Dahlia’s in pot 
Na het succes van vorig jaar worden ook dit jaar weer dahlia’s 

in pot verkocht.  

Voor meer informatie John Peeters of Honoré Dictus 

 
Woensdag 7 augustus kinderavond 
De kinderavonden zijn speciaal bedoeld voor de kinderen van 

de basisschool. We beginnen om 18.30 uur en om 19.30 uur 
drinken we samen met iedereen iets. Daarna is de 

kinderavond afgelopen. Uiteraard mogen de papa’s en mama’s 

in de tussentijd blijven en helpen aan de wagen.  
 

Vrijdag 9 augustus Spaanse avond 
Tijdens deze tweede thema avond gaan we een Spaans sfeertje 

creëren in de tent. Zoals jullie van de AC gewend zijn, zullen 
er hapjes en drankjes uit Spanje en uiteraard hebben we iets 

bedacht, nog leuker dan rodeo-stier rijden. Nieuwsgierig 

geworden? Kom vrijdag naar de tent. Ook deze avond wordt er 

een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd, hiervoor zal de roze bus 

staan.   

 

 

Zondag 11 augustus 2e laszondag 
Tussen de middag wordt de lunch weer verzorgd.  

 

Zondag 18  augustus plakzondag 
Na de corsong is het een goed gebruik om zondag met z’n allen 

te plakken. Het is dan de traditionele plakzondag. Uiteraard 

wordt voor de koffie en de lunch gezorgd. En we weten nu al 

dat er voor iedereen iets te doen is! 
 

Woensdag 21 augustus kinderavond 

Ook deze avond starten we weer om 18.30 uur. Breng zelf een 

wit shirtje mee, want deze avond gaan we ons eigen “corso-
shirtje” ontwerpen. Na het drinken (ong 19.45 uur) is deze 

avond weer afgelopen.  

 
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.  
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