
Anul acesta, am reușit din nou să organizăm cu toții Parada anuală a florilor. Vara caniculară și uscată nu ne-a oprit, așa că duminică, 11 
SEPTEMBRIE, cea de-a 70-a Paradă a Florilor poate avea loc în toată splendoarea sa și cu aproape 4 MILIOANE DE DALII. Putem fi mândri de asta!

Pentru al 70-lea an aniversar, există o serie de noutăți care trebuie menționate. Anul acesta, de exemplu, tribuna a fost dotată cu scaune pentru 
un confort și mai mare. Dar și oaspeții noștri VIP au parte de o experiență mai bună. Pe Huffelplein pot urmări parada de la o înălțime de 3,20 
metri. Standul de băuturi al De Zuidhoek va fi situat sub Vorsselmans VIP Lounge. Pe bloemencorsoloenhout.be veți găsi o hartă utilă cu toate 
informațiile despre traseu, standurile cu mâncare și băuturi, locațiile cu ecrane LED etc.

Ca în fiecare an, în colaborare cu municipalitatea și cu serviciile de urgență, duminică, 11 septembrie, vom avea un centru al satului sigur și fără 
mașini. Pentru a vă asigura că totul decurge fără probleme, vă rugăm să găsiți mai jos informații importante și practice.

ÎNCEPÂND CU ORA 8.30, ghizi de trafic vor fi prezenți pe principalele drumuri de acces (Wuustwezelseweg, Brechtseweg, St-Lenaartseweg și 
Hoogstraatseweg) pentru a devia traficul de tranzit, pentru a menține cât mai mult trafic în afara centrului satului și pentru a-i ghida pe vizitatori 
către parcările de mașini.

ÎNCEPÂND CU ORA 10.00, NU ESTE PERMISĂ INTRAREA SAU IEȘIREA MAȘINILOR DIN CENTRUL SATULUI. De la acea oră va trebui să plătiți și o 
taxă de intrare dacă doriți să intrați în satul nostru. Angajații din cătune pot cere o brățară de mână angajatului responsabil din cătunul lor. Acest 
lucru vă va permite să intrați gratuit pe pistă. Vă rugăm să rețineți: nu vă permite accesul cu mașina. Dacă trebuie să părăsiți sau să intrați în 
Loenhout cu mașina după ora 10.00 pentru muncă sau pentru o urgență, este necesar un certificat de rezidență. Aceasta poate fi solicitată de la 
municipalitate.

Veți fi pe drum înainte de ora 10:00 dimineața? Apoi, țineți cont de faptul că vor fi multe care alegorice de paradă pe drumul public. În plus, există 
o interdicție totală de PARCARE PE APROAPE toate străzile din Loenhout. Vă rugăm să transmiteți acest mesaj prietenilor dumneavoastră care 
ne vizitează și și membrii familiei, pentru că o mașină remorcată este un adevărat stricător.

ÎNCEPÂND CU ORA 18.00, traficul va fi permis din nou parțial, dar centrul festivităților (Brechtseweg până la Dorensweg și Kerkblokstraat) va 
rămâne complet liber la trafic PÂNĂ LA ORA 22.00.

Sperăm ca toată lumea să aibă parte de o EDIȚIE ANIVERSARĂ MINUNATĂ DE 70 DE ANI ani și vă mulțumim pentru înțelegere!

Cu deosebită considerație, 

The C orsoconsiliul
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sprijinul municipalității din Wuustwezel

Draga loenhoutenaar,

CENTRUL SATULUI VA FI COMPLET ÎNCHIS PENTRU TOT TRAFICUL ÎNCEPÂND CU ORA 10:00.
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