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Zaterdag 25 oktober Demonstratie hoefsmid 

25 oktober hadden we een demonstratie van hoefsmid Gerrit Wijdeven. 

Er waren 35 personen aanwezig en het paard van Kim de Laak kreeg nieuwe hoefijzers. 

Foto's staan binnenkort op de website. 

Gerrit en Monique hartstikke bedankt voor jullie gastvrijheid. 

 

Donderdag 20 november Sinterklaas komt op bezoek op De Eikenheuvel. 

Voor ouderen en kinderen (t/m groep 6). 

Sinterklaas zal om 18.00 uur bij Willem en Desirée van Cuijk komen om daar de kinderen van de 

buurt te bezoeken. Daarna zal hij de buurt rond gaan, dat wordt weer leuk. 

 

Maandag 15 december Kerststukjes maken 

Bij Hans en Ingrid Timmers om 19.00 uur. 

Gonnie Zegers (Groei en Bloei) zal deze avond begeleiden. 

Opgeven kan bij Gerrit (263548) of Gerdien (251089) of via mail. 

 

Zaterdag 27 december Ujense Kwis 

Bij Roland de Laak in de feestruimte vanaf 18.00 uur. 

We hebben hiervoor mensen nodig die fanatiek mee willen denken. Ook hebben we mensen nodig die 

telefonisch bereikbaar zijn voor specifieke vragen. Ook zal er een persoon aanwezig moeten zijn bij 

Markant, waar ook een opdracht gemaakt moet worden. 

Dus buurtgenoten geef je op!! Kijk ook alvast eens op www.ujensekwis.nl. 

Opgeven kan bij Gerrit (263548) of Gerdien (251089)of via mail. 

 

Zet alvast in de agenda voor 2015: 

 

3 januari Nieuwjaarsreceptie 

In de Lolbroek vanaf 18.00 uur. 

 

9 februari Jaarvergadering 

In de Lolbroek vanaf 20.00 uur. 

 

Factuur 

In de bijlage vinden jullie de factuur voor de contributie voor 2015. 
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FACTUUR 

 
 

Voor gezin   € 40,= 

Voor alleenstaande  € 20,= 

Voor 70+ echtpaar  € 20,= 

Voor 70+ alleenstaande  € 12,50 

 

 

Graag voor 17 januari 2015 overmaken op rekeningnummer NL69RABO0151979480 

t.a.v. Buurtvereniging Eikenheuvel contributie 2015 onder vermelding van je naam. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het Bestuur Eikenheuvel 

 

 


