
Om te onthouden 
 

� Ontwerp keuze voor 2013  
Vrijdag 15 februari vanaf 20:30 uur. 
In de molen bij café van T.  

 
  

� Pokertoernooi 
Zaterdag 23 februari 2013 
 

� Jaarvergadering  
05 april 

 
 

 

 
 

� 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 

 
� https://www.facebook.com  

en dan zoeken op Buurtschap De Lent  
               
� https://twitter.com/BSdeLent 
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Ontwerpkeuze 2013 
Uit alle ingediende ontwerpen bij de open 
inschrijving zijn er 2 gekozen die worden voorgelegd 
aan de buurtschap. Dit doen we vrijdag 
aanstaande. Op 15 februari 2013 om 20:30 bij “café 
van T” in de molen. Iedere buurtgenoot die de 
basisschool heeft verlaten mag één stem uitbrengen 
op zijn voorkeur. Beide ontwerpen zullen voor de 
buurtschap worden gepresenteerd en u mag 
vervolgens vragen stellen aan de ontwerpers. Het 
ontwerp met de meeste stemmen bouwen we in 
2013. Bij een gelijk aantal stemmen beslist het 
bestuur. Consumpties afrekenen doen we weer met 
de welbekende roze melkbus. 

Sponsoring d’n Soete Inval 
Eetcafé d’n Soete Inval heeft een leuke 
manier bedacht om de diverse verenigingen 
in het Zundertse te sponsoren. Onder het 
motto "Samen houden we Zundert op de 
kaart" hebben ze de volgende actie. Bij elke 
besteding van € 100,- aan dinerkosten kunt 
u bepalen aan welke organisatie zij € 5,00 
gaan storten.” Buurtschap de Lent is 1 van 
de verenigingen die meedoen aan deze  vorm 
van sponsoring. Dus als je lekker bent 
wezen eten bij d’n Soete Inval en je rekening 
is hoger dan € 100,- aarzel dan niet om de 
sponsoring aan onze buurt toe te kennen. 
Uiteraard mogen ook niet-buurtgenoten 
´kiezen” voor onze buurt. Dus zegt het voort! 
 
 

Stichting buurtschap de Lent organiseert op 
Zaterdag 23 Februari hun jaarlijkse 

Pokertoernooi 
 Texas Hold'em no limits 

 

Gratis deelname  
Aanvang : 19.30 uur  

Locatie : Kleine Heistraat 2c Wernhout  
In verband met de wet op de kansspelen is er geen 
prijzengeld en geen inschrijfgeld maar wordt er 

gespeeld om de titel:  

Pokerface van Zundert 

2013  
Maximaal 150 deelnemers  

 
Om zeker te zijn van een plaats kunt U vooraf inschrijven 
via een mail aan pokertoernooi@buurtschapdelent.nl  
Op de avond zelf kunt U ook inschrijven vanaf 19.00 uur 
Onder het voorbehoud dat er dan nog plaats is. 
 
Het toernooi bestaat uit 3 rondes. Twee rondes van een 
uur, en de derde ronde wordt (voor het eerst dit jaar) 
helemaal uitgespeeld. In de derde ronde worden de tafels 
heringedeeld als er genoeg spelers zijn afgevallen. Deze 
ronde gaat door tot er maar 1 speler meer over blijft.  
 
Voor degene die nog nooit gepokerd hebben worden er 2 
tafels gereserveerd om het spel te leren. Zij nemen hierdoor 
echter niet deel aan het toernooi. Ook hiervoor kunt u zich 
inschrijven, vermeld wel even bij het inschrijven dat het 
voor de oefentafels is. 
 

Tot ziens op 23 februari bij.... 't Lents Pokertoernooi. 


