Om te onthouden
 Vrouwenmiddag 28 mei High-tea voor de dames.

BUURTSCHAP

 Dahliadarttoernooi BS den Heikant 28 Mei
 Corso Zonder Grenzen BS Klein Zundert 3 juni
 Beachweekend BS Schijf 16 en 17 Juni

DE LENT

 Boerendart BS Veldstraat op 1 juli
 Laszondag op zondag 22 juli
 Plakzondag op zondag 19 augustus
 Corsozondag op 2 september
 Buurtfeest zaterdag 6 oktober
 Seniorenavond donderdag 8 november
 Maquette presentatie en aarbeienfeesten
8, 9 en 10 juni
 DVD uitgifte 8, 9 en 10 juni
 Teamdag muziekvereniging Wernhout Vooruit
23 juni

 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.
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Vrouwenmiddag!

Boerendart BS Veldstraat op 1 juli

Aan alle dames, meiden, dochters en meisjes van de Lent!!!
Corsobouwen iets voor mannen? Niet dus! Dat laten we vaak
duidelijk zien door met grote getallen in de tent van de Lent
te verschijnen! Tent zetten, sjouwen, lassen, plakken, tikken
prikken. Niets is ons te gek! Maar af en toe mogen we ons zelf
wel eens lekker verwennen! En hoe kan dit nou beter dan
door een verrukkelijke High-Tea! We gaan er een gezellige en
heerlijke middag van maken! Deze vrouwenmiddag is op
maandag 28 mei (2e pinksterdag) om 14.30. De kosten voor de
High-Tea zijn €10,00 per persoon. De locatie is weimerstraat
13 (Bij Adrie en Linda Mathijssen). Je kunt jezelf opgeven
voor 24 mei via: sanne.peeters@hotmail.nl We hopen jullie
allemaal te zien verschijnen! De vrouwen van de AC.

Begint het werpen van hooivorken alweer te kriebelen? Dat
komt goed uit! Buurtschap Veldstraat organiseert namelijk
voor de 10 x de enige echte Zundertse Boerendart. Vanuit de
Lent willen we ook weer gaan met een aantal teams. Opgave
kan via timvriends@gmail.com

BS den Heikant Zunderts Dahlia Darts Toernooi
2ePinksterdag 28 mei in de tent van BS den Heikant. Start om
13:00 uur. Wil je ook graag meedoen. Dat kan nog net.
Opgaven via jochemsvanopstal@hetnet.nl

WERNHOUT VOORUIT EEN TOPTEAM DAG
Wil je geschiedenis schrijven met je vrienden. Doe dan mee
op Zaterdag 23 juni. Wernhout vooruit viert dan hun
jubileumjaar. Ze bestaan 75 jaar. Dit alles in de feesttent
achter café de Valk aan de Oude Lentsebaan. Hier zal een
sportieve strijd losbarsten. Een mix tussen “Ik hou van
Holland” en het “Spel zonder grenzen”. Met allerlei, stoere
en uitdagende activiteiten. Hartstikke leuk om aan mee te
doen!!! En natuurlijk mag ons Lent team op deze dag niet
ontbreken. De prijsuitreiking is rond 20.00 uur waarna Sneaky
Trixx nog een feestje zal bouwen. Opgave voor dit wernhouts
spektakel kan via secretariaat@buurtschapdelent.nl Meer info
op www.wernhoutvooruit.nl

Corso Zonder Grenzen BS Klein Zundert

DVD box Stichting Bloemencorso Zundert

Op zondag 3 juni 2012 zal er voor de tweede keer het spel
Corso Zonder Grenzen gehouden worden. Hierbij worden de
teams beproefd op hun snelheid, kracht, uithoudingsvermogen, denkvermogen en samenwerking. Een dag waarop
iedereen zijn grenzen kan opzoeken en verleggen! Wil je ook
meedoen.
Je
kunt
jezelf
nog
opgeven
via
secretariaat@buurtschapdelent.nl

Jaja, het gaat nu echt gebeuren. Haal allemaal je ticket
tevoorschijn. Met de aardbeienfeesten 8, 9 en 10 juni zullen
de DVD’s worden uitgegeven in het Cultuur Centrum Zundert.
Je kunt je box op vrijdag, zaterdag en zondag afhalen.

Beachweekend BS Schijf
Op 16-17 juni 2012 organiseert BS Schijf een beachweekend
met o.a. “Schijf at Sea” en het “Schijfse corsostraandvollietoernooi” Voor het “straandvollieballen” willen we een team
inschrijven. Wil je graag meedoen. Geef je dan op via
secretariaat@buurtschapdelent.nl

Het jaar van het immaterieel erfgoed UNESCO
Daarnaast wil Corso Zundert z’n best doen om op de UNESCO
erfgoedlijst te komen. De Nederlandse regering heeft
aangekondigd de UNESCO conventie immaterieel erfgoed op
korte termijn te zullen ratificeren. Dit is geweldige PR voor
ons evenement. We willen er dus alles aan doen om op deze
lijst te komen. Jullie kunnen daar aan meehelpen. Je kunt
daarvoor je handtekening plaatsen in de stand naast de DVD
uitgifte. Zie voor meer informatie ook de website
www.jaarvanhetimmaterieelerfgoed.nl

