beste loenhoutenaar,
Ook dit jaar is het ons weer met z’n allen gelukt: de jaarlijkse Bloemencorso op poten zetten. De warme en kurkdroge zomer heeft
ons niet gestopt en dus kan op ZONDAG 11 SEPTEMBER de 70ste Bloemencorso in al haar pracht en praal en met 4 MILJOEN DAHLIA’S
uitrijden. Daar mogen wij trots op zijn!

Vier met
ons mee: 70
jaar corso
Loenhout!

Voor ons 70ste jubileumjaar zijn er een aantal nieuwigheden te vermelden. Zo is de eretribune dit jaar voorzien van stoeltjes voor nog
meer comfort. Maar ook onze VIP-gasten krijgen een betere beleving. Op het Huffelplein kunnen zij vanop 3,20 meter hoogte de stoet
bekijken. De drankstand van De Zuidhoek komt onder de Vorsselmans VIP Lounge te staan. Op de keerzijde van deze brief vind je een
handige plattegrond met alle info over het parcours, de eet- en drankstanden, de locaties met LED-schermen, etc.
Zoals ieder jaar gaan wij in samenspraak met de gemeente en hulpdiensten voor een veilige, autoloze dorpskern op zondag 11
september. Om alles in goede banen te leiden, vind je onderstaand belangrijke en praktische informatie.
VANAF 8.30 UUR staan er op de belangrijkste invalswegen (Wuustwezelseweg, Brechtseweg, St-Lenaartseweg en Hoogstraatseweg)
verkeersbegeleiders die het doorgaand verkeer omleiden om zoveel mogelijk verkeer uit de dorpskom te weren en diegenen die op
bezoek komen, naar de parkings te begeleiden.

SCANAȚI CODUL QR
PENTRU A VEDEA
VERSIUNEA ÎN LIMBA
ENGLEZĂ A ACESTEI
SCRISORI

DE DORPSKERN ZAL REEDS VANAF 10.00 UUR VOLLEDIG AFGESLOTEN ZIJN VOOR ALLE VERKEER.
VANAF 10.00 UUR MOGEN ER GEEN AUTO’S MEER IN OF UIT DE DORPSKERN. Vanaf dat uur betaal je ook inkom als je ons dorp binnen
wilt. Medewerkers van de buurtschappen kunnen een polsbandje aan de verantwoordelijke medewerker van hun buurtschap vragen.
Daarmee kun je gratis het parcours betreden. Let wel op: het verleent je geen toegang met de auto. Moet je na 10.00 uur toch Loenhout
uit of in met de wagen voor werk of een noodgeval, dan is een attest van woonst vereist. Dit kan bij de gemeente aangevraagd worden.
Ben je ’s ochtends voor 10.00 uur op de baan? Houd er dan rekening mee dat er heel wat corsowagens op de openbare weg zullen rijden.
Bovendien geldt er een volledig PARKEERVERBOD in bijna alle straten in Loenhout. Vertel dit ook door aan bezoekende vrienden en
familieleden, want een weggesleepte wagen is een domper op de feestvreugde.

SCAN THE QR-CODE
TO VIEW THE ENGLISH
VERSION OF THIS LETTER

VANAF 18.00 UUR wordt het verkeer gedeeltelijk terug doorgelaten, maar de kern van het feestgebeuren (Brechtseweg tot aan
Dorensweg en Kerkblokstraat) blijft volledig verkeersvrij TOT 22.00 UUR.
Wij hopen dat iedereen een SCHITTERENDE

70STE JUBILEUMEDITIE mag beleven en danken je voor jouw begrip!

Met fleurige groeten,

Het C orsobest uur
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