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Discoschaatsen 10 februari 
 
Op vrijdag 10 februari gaan we discoschaatsen bij de kunstijsbaan in Eindhoven. De 

opgavetermijn is inmiddels voorbij. Vertrek 18.45 van de d’n Tip.  

 
Carnaval voor 55+ en minder-validen 12 februari  
 

Op zondagmiddag 12 februari 2017 organiseert Prinsenvereniging ‘De Ploegers’ de 

Seniorenmiddag; de traditionele carnavalsmiddag voor 55+ers en mindervaliden. Voor 

elk lid zijn 2 gratis consumptie-bonnen beschikbaar, af te halen op woensdag 8 

februari  tussen 18.00 en 19.00 uur bij Liesbeth van Erp, Barrierweg 29.  

 

Jaarvergadering 21 februari 

Op dinsdag 21 februari zien we u graag op onze jaarvergadering. Ook dit jaar zijn we 

weer welkom bij Geert en Desiree van Laarhoven, Looeind 11. We beginnen om 20.00 

uur. De agenda volgt nog via de mail.   

 
Buurtcarnaval 25 februari 
 
Op zaterdagmiddag 25 februari 2017 organiseren de buurtverenigingen van Liempde 

het buurtcarnaval vanaf 14.00 uur. Een gezellige middag voor alle leeftijden. De lagere 

schooljeugd krijgt wat te drinken en wat lekkers aangeboden, andere leden krijgen 2 

consumpties namens de buurt. De uitnodiging volgt nog via de mail, noteer de datum 

vast in de agenda.  

 
 
Bumperbal middelbare school jeugd 27 februari  
 
Op carnavalsmaandag 27 februari organiseert Prinsenvereniging de Ploegers op het 

Concordiapark in Ploegersland van 13:30 tot 17:00 uur het spektakel BUMPERBALL. 

Alle middelbare school jeugd is welkom om zich in te schrijven. Inschrijven kan 

via: bumperballliempde@gmail.com. voor € 5,00 per persoon. Deze kosten worden 

vergoed door de buurtvereniging. Stuur hiervoor een kopie van je aanmelding naar 

info@looeind.nl. Je krijgt dan een mailtje waar en wanneer je, nadat het evenement 

heeft plaatsgevonden, het inschrijfgeld kunt terugkrijgen.  
 
Carnaval in de Soos 25/26/27/28 februari  

Zoals elke jaar is de jeugd vanaf groep 6 tot 14 jaar welkom om carnaval te vieren in 

de Soos. Al onze leden krijgen de entree bewijzen namens de buurt aangeboden. Deze 

kunnen opgehaald worden bij Eddy de Maeyer, Barrierweg 1 op vrijdag 24 februari 

tussen 2 en 6 uur. 
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