’t Looeindje
N0. 20-06
December 2020
Beste leden,
Agenda 2020
In maart van dit jaar gebeurde iets dat velen van ons nooit verwacht hadden.
Het coronavirus brak uit en verspreidde zich razendsnel over de hele wereld.
We zijn al weer bijna aan het einde gekomen van dit jaar. Een jaar waar nog
lang over gesproken zal worden en de geschiedenis ingaat als een bizar en
ingrijpend jaar! Ondanks al deze nare gebeurtenissen wensen we iedereen
fijne feestdagen en vooral een gezond 2021!

Dec
Oliebollen bakken 31-12

Oliebollen bakken 31 december
In deze moeilijke tijden willen we de jarenlange traditie in het centrum van
Liempde ook dit jaar niet voorbij laten gaan. In deze bijzondere tijd is er al
weinig mogelijk, waardoor de oliebol op oudjaar een mooie lekkernij is om dit
bijzondere jaar mee af te sluiten.
Met inachtneming van de corona maatregelen (o.a. mondkapje en 1,5 meter
afstand), worden ook dit jaar op 31 december bij Bakkerij van Eijndhoven
(ingang Parkstraat) de oliebollen verkocht.
De verkoop is open van 10:00 – 14:00 uur en er gelden de genoemde strikte
maatregelen, waarbij ook gezorgd wordt voor een veilige afhaalprocedure.
Anders dan andere jaren bestaat er nu ook een mogelijkheid om de oliebollen
vooraf te bestellen via onze website www.looeind.nl. Zo kun je de eventuele
drukte ontlopen en toch genieten van de heerlijke oliebollen. Deze worden dan
gereserveerd en kunnen vanaf 14:00 worden afgehaald middels een vooraf
medegedeelde tijdzone. Bestellen is mogelijk t/m 30 december.
Kijk voor meer informatie op onze website.

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

We zoeken nog vrijwilligers om dit alles weer tot een goed einde te brengen.
Dus heb je zin en tijd om je steentje bij te dragen, geef je dan op via
info@looeind.nl. Wij zijn erg blij met je hulp!

TEGOEDBON VOOR 5 GRATIS OLIEBOLLEN
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De Grote ONLINE TV show – OLG kersteditie op 18 december!
Zoals jullie allemaal weten ontvangen alle Liempdse verenigingen die lid zijn van Op Liemt Gemunt (OLG)
elk jaar een mooi bedrag voor de gespaarde oranje OLG munten. De hoogte van deze gift wordt jaarlijks
rond de feestdagen bekend gemaakt, normaal gesproken via de Kerstmarkt en afgelopen jaar tijdens
WinterWonderland Liempde. Helaas zit een soortgelijke activiteit er dit jaar niet in wegens de corona
maatregelen, maar OLG heeft een fantastische online variant gevonden, waarin alle inwoners van Liempde
en daarbuiten kunnen meespelen.
Het belooft een prijzencircus te worden met een hoop humor, sensatie & gekkigheid! De organisatie is in
samenwerking met De Durpskwiz Liemt en de presentatie is in handen van Ruud en Mitch, die worden
geassisteerd door Inge en Arthur. Het is een avondvullend programma met fantastische spellen, waarin je
telefonisch in de uitzending kunt komen en er bergen met geweldige prijzen te winnen zijn zoals o.a.
kaartjes voor de Efteling, 1 minuut gratis winkelen bij COOP, een salontafel, autoradio en als hoofdprijs
een SCOOTER.
Ook door mee te spelen met deze online TV show, kunnen jullie buurtvereniging Looeind steunen: Na
afloop van deze spelavond kunnen alle spelkaarten tot 23 december ingeleverd worden bij Liesbeth van
Erp op Barrierweg 29. Elke ingeleverde kaart is 5 munten waard voor buurtvereniging Looeind!

Bestuursleden gezocht
In verband met het vertrek van 2 mensen uit het bestuur zijn we dringend op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Ben je iemand, of ken je iemand, voor wie dit echt iets is, laat het ons weten.

Bestuur
Noud Versteden – Voorzitter (06-52560457)
Eddy de Maeyer – Penningmeester (06-41657839)
Liesbeth van Erp – Secretariaat (0411-633196)
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858)
Bas Metselaar – Bestuurslid (06-19760447)
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