
Om te onthouden 
 

• Neem-iedereen-die-je-kent-mee-naar-de-
Lent-Weekend 

• Tikken!! 
• Plukken 
• Houd de Facebook en het gastenboek in de 

gaten 
• Tent open/uitrijden 
• 6 september 06.30/07.00 uur 
• Fotomoment corsomaandag 
• 15.30 uur 
• Materialen nodig voor Kindercorso? 
• Neem contact op met Hans Jochems 
• Nabuurt Barbecue 
• 11 september 
•  
! Toilet wagen Voor iedereen te huren. 

Informatie en reserveringen via John Peeters 
076 597 6626 

! 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 

! https://www.facebook.com/buurtschapdelent 
! https://twitter.com/BSdeLent 
! www.buurtschapdelent.nl  
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Plakken, Schilderen, Prikken, Tikken 
De laatste dagen zijn geslagen! Nog een paar 
nachtjes slapen (of eigenlijk doorwerken) en we 
rijden weer door de straten van Zundert! Er moet 
nog behoorlijk wat gebeuren. Er kan volop geplakt, 
gekartond en geschilderd worden. Vanaf vanavond 
wordt er met droogbloemen begonnen, om alvast 
een start te maken aan het tikken. 
Woensdag en donderdag zijn we vanaf 09.00 uur 
geopend om de laatste hand aan de wagen te gaan 
leggen. 
 
Toen Schilderde Vincent, Nu Zou Hij Tikken! 
Dit tikweekend staat erom bekend dat we vele 
handjes kunnen gebruiken. Hoe leuk is het om 
tijdens het corsoweekend/tikweekend jouw 
kennissen vrienden of familieleden te laten zien 
waar wij al die maanden, dagen, weken, mee bezig 
zijn geweest?! Deze mensen kunnen dan gelijk ook 
een paar uurtjes de handen uit de mouwen steken. 
Vanaf donderdagmiddag zullen we al beginnen met 
het echte tikwerk. Vanaf 13.00 uur zullen er 
bloemen zijn en kunnen de fanatiekelingen een 
goede start aan de wagen maken. Donderdag 
zouden we graag tot ongeveer 01.30 uur 
doorbouwen. 
Vrijdag zullen we vanaf 09.00 uur open zijn tot 
ongeveer 02.00 uur, om dat echte goede begin te 
maken. Want dat is het halve werk ;-). 
Zaterdag beginnen we, vanaf 09.00 uur, weer fris 
en fruitig aan een nieuwe dag waar, zoals bekend, 
geen eindtijd aan vast zit. HIJ MOET AF! 
Neem dus je hamertje, tikduim of stekersmentaliteit 
mee naar de tent! 

 
Polsbandjes & Zonnewijzers 
De Polsbandjes voor het veilingterrein (2 euro) en de 
zonnewijzers (3 euro) zijn verkrijgbaar bij de tent! 
Spreek iemand van de AC of achter de bar aan om 
deze alvast maar in huis te hebben! 
 
Onthulling en uitrijden van de wagen 
Op zondag 6 september is het zover en zullen de 
zeilen open gaan. Dit gebeurt om 06.30 uur. Om 
07.00 uur zullen de wagens uitrijden. Een 
spannend, kippenvelgevend en fotogeniek 
momentje. 
 
Fotomoment Corsomaandag 
Om weer zoveel mogelijk fanatieke, leuke en 
enthousiaste Lentenaren op de foto te krijgen 
hebben we alweer een fotomoment vastgezet. Deze 
zal plaatsvinden om 15.30 uur bij de wagen. Ben  
erbij en sta op je fotobest op dit prachtplaatje! 
 
Grootste zonnebloem inleveren 
Nog tot en met woensdag kunnen de grootste 
zonnebloemen worden aangeleverd bij de tent om 
kans te maken op het etentje, verzorgd door de 
ontwerpers! 
 
Eten corso Zondag & Nabuurt Barbecue 
Vandaag, 1 september, is de laatste dag dat je je 
kunt opgeven voor het eten tijdens corso zondag en 
de nabuurt barbecue met buurtschap achtmaal! 
Vraag in de tent naar iemand van de AC om jezelf 
alsnog op te geven! 


