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27-01 Liemt in het Licht 
De organisatie van “Liemt in het Licht” is nog op zoek naar vrijwilligers om op 
zaterdag 27 januari de lampjes in het centrum te verwijderen. Wie helpt mee? 
Aanmelden kan via info@looeind.nl ; omdat het kort dag is, kunt u zich ook direct 
aanmelden bij  info@liemtinhetlicht.nl . 
 
02-02 Schaatsen 
Op vrijdag 2 februari gaan we 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 vóór 25 januari (ivm 
groepskorting) bij info@looeind.nl of iemand van het bestuur. 
 
Carnaval voor senioren en minder-validen 28 januari 
Op 28 januari vind weer de carnavalsmiddag plaats in het Hof. Voor elk lid zijn 2 gratis 
consumptie bonnen beschikbaar, af te halen op woensdag vrijdag 26 januari tussen 
18.00 en 19.00 uur bij Liesbeth van Erp, Barrierweg 29.  

 
Carnaval in de Soos 10-11-12-13 februari 
Zoals elk jaar is de jeugd vanaf groep 6 tot een leeftijd van 14 jaar welkom om 
carnaval te vieren in de Soos. Onze leden krijgen de entree bewijzen namens de buurt 
aangeboden. Deze kunnen opgehaald worden op vrijdag 9 februari tussen 18.00 en 
19.00 uur bij Hester van Zuijlen, Barrierweg 19.  
 
23-02 Jaarvergadering 

Wegens het overweldigend succes vorig jaar van het 1e Looeind darttoernooi willen 
we de jaarvergadering hiermee combineren. We verzetten daarom de jaarvergadering 
naar vrijdag 23 februari. Wederom zijn we welkom bij Geert en Desiree van 
Laarhoven, Looeind 11 (waarvoor dank). Ook kaarters zijn van harte welkom. We 
starten om 19.30 uur met de vergadering, aansluitend gaan we darten en kaarten. 
Graag aanmelden voor de jaarvergadering, het darten en het kaarten vóór 18 februari 
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 
 

 Agenda 2018 
 
 

Februari 
Schaatsen 02-02 

Jaarvergadering 23-02 
 

Maart 
Rikken 

Beugelen 
 

Juni 
Buurtbarbeque 23-06  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? Kijk eens op 

www.looeind.nl 
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