
Om te onthouden 
 
 

Ø Sponsoravond 
Ø 3 september 
Ø Plukken  
Ø Houd Facebook en website in de gaten! 
Ø Uitrijden tent 
Ø 06.30-07.00 uur 
Ø Verzamelen corsomaandag 
Ø 14.00 uur 
Ø Fotomoment corsomaandag 
Ø 17.30 uur bij de wagen 
Ø Buurtfeest 
Ø 4 oktober 
Ø Vergeet je ID niet mee te nemen naar het 

corso voor gratis inkom! 
 
 

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

Ø Oud-ijzer bak 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/buurtschapdelent 
Ø https://twitter.com/BSdeLent 
Ø www.buurtschapdelent.nl  
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Finishing touch  
Nog een paar dagen en dan is het al zover; Corso 
2014! Nog meer dan genoeg te doen, dus kom 
lekker helpen in de tent. De tent is zowel ’s middags 
en ’s avonds open! Vanaf donderdag zullen er ook al 
bloemen op de wagen worden geplaatst.  
 
Bloemenveld 
Nog 1 week, alle bloemen van het veld! De zon gaat 
volop schijnen dus hopelijk ook vele bloemen om te 
plukken. Donderdag en vrijdag start de pluk om 
09.00 uur en om 13.00 uur bij Eddy Hereijgers. 
Houd voor de meest recente data en tijden en het 
gastenboek van de website in de gaten.  
 
Entreebewijzen veiling, zonnewijzers T-shirts 
De bandjes voor entree op het veilingterrein (€2,-) 
en zonnewijzers (€3,-)  kunnen vanaf heden worden 
gekocht in de tent.  
De T-shirts zullen, zoals elk jaar, op vrijdag worden 
verkocht vanaf 18.30 uur in de tent. Neem dus 
voldoende geld mee om de T-shirts gelijk af te 
rekenen.  
 
Tent open/uitrijden 
Op 7 september zullen de zeilen van de tent gerezen 
worden en zal de Herfstwandeling dan eindelijk 
buitengereden worden. De tent zal worden geopend 
om 06.30 uur en de wagen zal wegrijden om 07.00 
uur. Ben erbij om dit mooie moment mee te maken 
en het uiteindelijke resultaat als eerste te 
beschouwen! 
 
 

Eten corsozondag 
Iedereen die zich heeft opgegeven voor het eten op 
corsozondag zien we graag verschijnen bij de Kerel. 
Als de dames van de A-C er zijn, gaat het plein 
open. Denk eraan om je bonnetje mee te brengen. 
 
Verzamelen maandag 
Maandag zal er om 14.00 uur worden verzameld bij 
de wagen om nog een gezellig feestje te vieren. Zorg 
dat je op tijd bij de wagen bent, zodat je niet hoeft te 
zoeken waar de buurtschap het gezelligste feestje 
van Zundert aan het vieren is!  
 
Opruimen en afbreken van de tent 
De tent zal op maandagmorgen en dinsdag (de 
gehele dag), beide vanaf 09.00 uur ’s ochtends, 
worden opgeruimd en afgebroken. Met zoveel 
mogelijk mensen zal dit weer super snel kunnen 
gebeuren. Iedereen kan hierbij wel iets doen, 
schroom dus niet en steek die handjes voor een 
laatste keer uit de mouwen.  
 
Fotomoment 
Dit jaar wordt er weer een groepsfoto gemaakt bij de 
wagen. Dit zal plaatsvinden om 17.30 uur, zorg dat 
je op tijd bent, zodat je verzekerd bent om op dit 
prachtige plaatje te staan!  
 
Buurtfeest 
Op 4 oktober zal het jaarlijks buurtfeest 
plaatsvinden bij Café de Valk. Wil jij je alvast 
opgeven, dan kan dit via 
secretariaat@buurtschapdelent.nl  


