
Om te onthouden 
 
 

Ø Bouwen, Bouwen, Bouwen! 
Ø Laat het niet op de Last Minute aankomen 
Ø Corsong 
Ø 17 augustus 
Ø Plakzondag 

18 augustus  
Ø Opgeven BBQ 24 augustus! 

formulier in de tent 
Ø Opgeven eten na de optocht 

Formulier in de tent 
Ø Last-minute zondag 

25 augustus 
Ø Fotomoment corsomaandag 

Na tweede figuratie rond ±15:30 
 

Ø Toilet wagen Voor iedereen te huren. 
Informatie en reserveringen via John Peeters 
076 597 6626 

 
Ø 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 

 
Ø https://www.facebook.com  

en dan zoeken op Buurtschap De Lent  
               
Ø https://twitter.com/BSdeLent 
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Tent open  
De tent is elke dag geopend! Laten we niet met zijn 
allen wachten op de Last Minute, maar kom lekker 
bouwen! Alle hulp is welkom en iedereen kan wat 
doen! Dus schroom niet en stap lekker binnen!  
 
BBQ 24 augustus 
Zaterdag 24 augustus vind onze jaarlijkse BBQ 
weer plaats. Ook dit jaar weer een aansluitend 
avondprogramma, dat je niet wilt missen! Opgeven 
kan via de lijst die in de tent hangt. De kosten zijn 
20 euro en 10 euro voor basisschoolkinderen (dus 
tot 12 jaar). Opgeven kan tot en met maandag. 
 
Fietsschema Corsong 17 augustus 
Ook dit jaar wordt de Lent weer vertegenwoordigd 
op de Corsong met een topnummer. Voor iedereen 
die onze schatjes wil komen aanmoedigen het 
onderstaande fietsschema.  

• 19.25 Hoek Kleine Heistraat/Wernhoutseweg  
• 19.27 Lentsebaan Wernhoutseweg  
• 19.29 Kerk Wernhout  
• 19.30 Total Wernhout 
• 19.40 Brandweer voor alle buurtgenoten die 

van heinde en verre komen om onze mannen 
aan te moedigen.  

Ben erbij om STOP mee te zingen! 
 
Plakzondag 18 augustus 
De wagen begint al vorm te krijgen, maar er moet 
nog veel gebeuren, voordat hij 1 september door de 
straten van Zundert zal rijden. Naast het vele 
plakwerk zijn er genoeg andere werkzaamheden die 

nog moeten gebeuren, dus kom gezellig helpen en 
samen de kater van de Corsong verwerken! 
 
Corsomaandag  
Op Corsomaandag gaan we lekker feestvieren. We 
komen samen rond 2 uur bij de wagen.  
Na vele onduidelijkheden de afgelopen jaren hier 
alvast de plaats en tijd van het fotomoment op 
corsomaandag. De groepsfoto zal gemaakt worden 
op maandag na de tweede figuratieronde om 
ongeveer 15.30 naast de wagen. Ben erbij! 
 
Bloemenveld 
Het veld staat er weer mooi bij dit jaar. Wil je helpen 
op het bloemenveld? Hou het gastenboek en de 
Facebook goed in de gaten, hierop worden de dagen 
en tijden vermeld!  
 


