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Kamp 9/10/11 juni
De voorbereidingen door onze kampcommissie zijn volop bezig, het kamp is immers al
over een paar dagen. Nu nog hopen op lekker weer.
Bierproeverij 30 juni
Onze buurtgenoot Patrick Melis zal met zijn Proosterij ( www.deproosterij.nl) een
bierproeverij voor onze buurt verzorgen. Op vrijdag 30 juni starten we om 20.00 uur.
We zijn allemaal welkom bij Eddy de Maeyer, Barrierweg 1. De eigen bijdrage voor
deze activiteit is Eur 7,50. We hebben al meer dan 20 aanmeldingen, opgeven kan nog
via info@looeind.nl of bij de bestuursleden.
Jeu de Boules 14 juli
Op vrijdag 14 juli willen we gaan Jeu de Boulen met de buurt. We zijn welkom, net
zoals vorig jaar, bij Geert en Desirée van Laarhoven. Wie doet mee aan deze gezellige
buurtactiviteit. Meld je aan via info@looeind.nl of de bestuursleden.

Agenda 2017
Juni
Kamp 9/10/11-06
Bierproeverij 30-06
Juli
Jeu de Boules 14/07
Augustus
Kofferbaksale 27-08

Kofferbaksale 27 augustus
Ook dit jaar organiseren we weer de kofferbaksale. Voor deelname kun je je alvast
inschrijven via onze vernieuwde website http://kofferbaksale-liempde.nl/. De kosten
voor onze buurtleden zijn Eur 2.50 voor een normale plaats en Eur 4.00 voor een
grote plaats. We zoeken vrijwilligers om te helpen bij deze grote buurtactiviteit. Help
je ook een handje mee? Zondagochtend 27 augustus bij de opbouw en aan het
einde om mee op te ruimen. Aanmelden via info@looeind.nl.
Mailadressen
HERHAALDE OPROEP:Wil iedereen, als dat nog niet gedaan is, nog even een mailtje
sturen naar info@looeind.nl met daarin het mailadres, of de mailadressen, waarop u
mail van de buurt wenst te ontvangen? Alvast bedankt.
Bestuursleden gezocht
HERHAALDE OPROEP: Dus meld je aan, vraag bij een van de bestuursleden wat het
inhoudt en doe mee!
Kascommissie
HERHAALDE OPROEP: Kascommissie-lid gevraagd!!De kascommissie heeft begin van
het jaar een afspraak met de penningmeester, om de financiële stukken te
controleren. We zoeken een zogenaamd reserve kascommissie-lid die in 2018 kan
instromen. Wie wil? Meer informatie bij de penningmeester Eddy de Maeyer.

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

Beugelen
HERHAALDE OPROEP: Wie van onze leden wil een beugelactiviteit mee organiseren.
Het is niet veel werk, maar je draagt bij aan een onvergetelijke middag. Zodra we een
vrijwilliger hebben, kan deze activiteit georganiseerd worden, samen met een
bestuurslid. Aanmelden ook via info@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

