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Ledenvergadering
Op 23 februari hebben we onze jaarvergadering gehouden. Er waren verrassend veel
leden aanwezig, hiervoor onze dank. In de bijlage (alleen digitaal niet op papier) de
notulen van deze vergadering.
Factuur contributie
De contributie voor onze vereniging is in de ledenvergadering vastgesteld, er zijn geen
wijzigingen doorgevoerd. In de bijlage de factuur voor de contributie 2018.
50 jarig jubileum Looeind 2019
Volgend jaar april bestaat onze buurtvereniging 50 jaar. Dat willen we graag met
elkaar vieren. Hiervoor zoeken we een groepje leden dat mee wil denken over de
activiteiten en de voorbereiding mee wil oppakken. Natuurlijk is het voltallig bestuur
hierbij betrokken. Het plan is om voor de zomer 2018 een groepje compleet te
hebben en na de zomer 2018 te starten met de voorbereiding. Wie is er al lang bij de
buurt, misschien wel 50 jaar en wil meedoen met de voorbereiding? Of zijn er juist
jonge nieuwe leden die graag hun steentje bijdragen. Opgeven via info@looeind.nl of
bij een van de bestuursleden.
Beugelen 15 maart
Op 15 maart gaan onze 55+ leden beugelen. Zij zijn hierover apart geïnformeerd. De
inschrijfdatum is inmiddels voorbij.

Agenda 2018

Maart
Beugelen 15-03
Rikken 20-03
Paasactiviteit 31-03
April
Kledinginzameling 21-04
Mei
Buurtkamp 26/27-05
Juni
Buurtbarbeque 23-06
Juli
Jeu de Boules

Rikken 20 maart
Dinsdag 20 maart is het weer rikken bij Het Wapen van Liempde. Om
20.00 uur wordt gestart en zijn er weer mooie prijzen te winnen.
Paasactiviteit 31 maart
Op zaterdag 31 maart organiseren we weer een gezellige paasactiviteit. We zoeken dit
jaar een andere locatie en vullen de middag wat anders in. We gaan met de kinderen
knutselen en paaseieren zoeken. De activiteit start om 2 uur, ergens op een locatie in
Liempde. We zoeken nog hulp bij de voorbereiding. We gaan er vanuit dat ouders
tijdens de activiteit mee komen om te helpen. Aanmelden voor de activiteit kan tot
zaterdag 25 maart via info@looeind.nl of bij de bestuursleden.
Kledingactie 21 april
Op 21 april komen we langs om oude kleding op te halen. Uw oude kleding moet
vanaf 10 uur aan de weg staan. Voor deze activiteit zoeken we vrijwilligers, bij
voorkeur met een auto met aanhanger. We hebben enkele trouwe helpers, maar zijn
ook op zoek naar meer handen, wellicht ook de wat oudere jongere of jongere
oudere? Vele handen maken licht werk. Het duurt maar een kleine 2 uur en geeft een
mooie opbrengst voor onze buurt. Opgeven via info@looeind.nl of meld je bij een van
de bestuursleden.
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

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

