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Allereerst een belangrijke mededeling wat betreft het Coronavirus.
Het is de vraag of al onze geplande activiteiten doorgang kunnen vinden i.v.m.
de ontwikkelingen van het Coronavirus. Advies van het RIVM is om zoveel
mogelijk sociale contacten te mijden.
Alle geplande activiteiten waaronder het kamp en de BBQ zijn op dit moment
onder voorbehoud. Houdt er rekening mee dat die mogelijk niet door kunnen
gaan. Het rikken en de paasactiviteit zijn helaas al afgelast. We bekijken van
tijd tot tijd wat de richtlijnen zijn die op onze vereniging van toepassing zijn.
We houden jullie op de hoogte.
31-03 Rikken – gaat niet door!

Agenda 2020
April
Kleding ophalen 18-04
Mei
Kamp 15/16/17-05
Juni
Barbecue 13-06
Aug
Kofferbaksale 30-08

11-04 Paasactiviteit – gaat niet door!
18-04 Kledingactie
Op zaterdag 18 april komen we langs om oude kleding op te halen. Uw oude
kleding moet vanaf 10 uur aan de weg staan. Voor deze activiteit hebben we
inmiddels voldoende vrijwilligers, waarvoor dank. We starten om 10 uur bij
Eddy de Maeyer, Barrierweg 1.
15/16/17-05 Kamp
Alle kinderen vanaf groep 3 tot en met de eerste van de middelbare zijn van
harte welkom op ons buurtkamp! Een ouderwets kamp dit keer: 3 dagen en 2
nachten in Bladel in een blokhut. De kampcommissie is al volop bezig met de
voorbereidingen. Meld je snel aan via info@looeind.nl. Het kamp start vrijdag
15 mei om 18.30 uur en duurt tot zondag 17 mei 13.00 uur.
13 juni Barbecue
Op zaterdagavond 13 juni willen we weer gezellig met onze leden gaan
barbecueën. Aanmelden kan via info@looeind.nl.
Daarvoor zoeken we nog een leuke tuin om dit te laten plaatsvinden.
Leden die hun tuin hiervoor beschikbaar willen stellen kunnen zich melden bij
het bestuur of een mailtje sturen naar info@looeind.nl. Alvast bedankt!
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Feestje?
Wist u dat wij een
feesttent, een
koffiepercolator en een
muziekinstallatie
verhuren? En laserpistolen
uitlenen? Kijk eens op
www.looeind.nl

30 augustus Kofferbaksale
Op zondag 30 augustus staat onze jaarlijkse kofferbaksale gepland.
Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers om deze mooie activiteit tot een goed
einde te brengen. We hebben hulp nodig voor het organiseren van deze
activiteit maar ook zoeken we nog vrijwilligers die willen helpen met het gereed
maken en na afloop opruimen van het terrein of op de dag zelf willen helpen bij
de koffiekraam, entree of auto’s begeleiden naar hun plek.
Wie zin heeft om mee te helpen kan zich al aanmelden via een van onze
bestuursleden of via onze mail: info@looeind.nl
Bestuursleden gezocht
In verband met het vertrek van 2 mensen uit het bestuur zijn we dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden. Ben je iemand, of ken je iemand, voor wie dit
echt iets is, laat het ons weten.
Bestuur
Noud Versteden – Voorzitter (06-52560457)
Eddy de Maeyer – Penningmeester (06-41657839)
Liesbeth van Erp – Secretariaat (0411-633196)
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858)
Bas Metselaar – Bestuurslid (06-19760447)

