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Bedankt!
We willen iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op onze
buurtvereniging tijdens de stemweek van de Rabobank 'clubkas actie'. We hebben 57
stemmen gekregen en ontvangen daarmee € 271.36 Super bedankt. Daar kunnen we
weer iets leuks voor organiseren
27-12 Film Ferdinand
Samen met buurtvereniging Roderweg organiseren we in de kerstvakantie een
film. Dit jaar is dat op woensdag 27 december om 9.25 uur in Biobest Theater. De zaal
gaat om 9.00 uur open.
De film is: Ferdinand, een film voor de hele familie. De eigen
bijdrage is Eur 2,50. Opgeven zsm bij info@looeind.nl of de
bestuursleden.

Agenda 2017/2018

December
Liemt lopt uit 16-12
Kerstfilm 27-12
Kerstwandeling 28-12
Oliebollen bakken 31-12
Februari
Schaatsen 02-02
Jaarvergadering 23-02

28-12 Kerstwandeling
Net als voorgaande jaren willen we graag op 28 december weer (een deel van de)
kribkesroute lopen. We verzamelen om 19.00 bij Eddy de Maeyer, Barrierweg 1. We
sluiten af voor koffie of thee met wat lekkers bij Liesbeth van Erp, Barrierweg 29.
Graag aanmelden via info@Looeind.nl.
31-12 Oliebollen bakken en verkopen
En jawel, ook het oliebollen bakken komt er al weer snel aan. De opbrengst van de
verkoop is voor onze buurtkas. Het is een gezellige activiteit waarbij de handen uit de
mouwen worden gestoken. We zoeken nog bakkers en verkopers die willen helpen
tussen 9 en 3 uur. Geef je op via info@looeind.nl of bij een van de bestuursleden. Bel
Eddy de Maeyer als je meer wil weten over de dag.
02-02 Schaatsen
Op vrijdag 2 februari willen we gaan discoschaatsen bij de kunstijsbaan in
Eindhoven. Iedereen vanaf 8 jaar is welkom, jongere kinderen met begeleiding.
We verzamelen om 18.45 bij d’n Tip. De eigen bijdrage is Eur 4 per persoon.
Introducees mogen mee, die betalen het normale tarief. Schaatsen huren kan
ter plekke voor Eur 5 per persoon op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
Opgeven voor 25 januari (ivm groepskorting) bij info@looeind.nl of de
bestuursleden.
23-02 Jaarvergadering
Wegens het overweldigend succes vorig jaar van het 1e Looeind buurt-darttoernooi
willen we de jaarvergadering hiermee combineren. We verzetten daarom de
jaarvergadering naar vrijdag 23 februari. Wij zijn wederom bij Geert en Desiree van
Laarhoven, Looeind 11 waarvoor dank. Ook kaarters zijn van harte welkom.
Secretariaat: Barrierweg 29
Bankrekening: NL10RABO0128707623
Website: www.looeind.nl
E-Mail: info@looeind.nl

Feestje?
Wist u dat wij een
feesttent, een
koffiepercolator en een
muziekinstallatie
verhuren? Kijk eens op
www.looeind.nl

Aanmelden voor de jaarvergadering en het darttoernooi via info@looeind.nl of bij een
van de bestuursleden.
Bestuur
Hester van Zuijlen – Gedeeld voorzitter (0411-677282)
Noud Versteden – Gedeeld voorzitter (06-52560457)
Eddy de Maeyer – Penningmeester (06-41657839)
Liesbeth van Erp – Secretariaat (0411-633196)
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858)
Bobby Ham - Bestuurslid

