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Beste leden,  
Het bestuur heeft afgelopen week weer een vergadering gehad om de stand 
van zaken met betrekking tot de geplande activiteiten door te nemen.  Hierbij 
moeten we helaas rekening houden met de steeds verder aangescherpte 
richtlijnen. Voor de komende periode betekent dit het volgende: 
 
Rikken 27 oktober: is afgelast. 
 
Toverland 8 november: Hiervoor hebben we 11 aanmeldingen ontvangen. In 
principe kan deze activiteit wel doorgaan. De ouders van deze kinderen 
worden via de mail nog apart bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. de 
coronamaatregelen. 
 
Eten bij de buren 21 november: ook deze activiteit kunnen we helaas niet 
organiseren. 
 
Sinterklaas 21 november: Deze activiteit zal zeker doorgaan. Maar gezien de 
huidige ontwikkelingen is er een grote kans dat we dit op een andere manier 
vorm gaan geven.  
 
Oliebollen bakken 31 december: Na alle afgelaste activiteiten wil het bestuur 
deze activiteit zeker door laten gaan. We gaan de mogelijkheden hiertoe 
onderzoeken. We denken hierbij aan vooraf bestellen, tijdslots voor afhalen of 
iets dergelijks. Maar hier zullen we u later over informeren. Maar we zullen 
zeker weer vrijwilligers nodig hebben bij het bakken en verkopen van de 
oliebollen.  
 
Liemt in het Licht: Onze medewerking wordt gevraagd om op 14 november 
vanaf 09.00 uur de verlichting in het dorp  weer op te hangen. Er wordt 
verzameld rond de vuurput. Deelnemende verenigingen ontvangen Op Liemt 
Gemunt munten voor de vereniging. Wilt u zich hiervoor aanmelden dan kan 
dit via info@looeind.nl of geef het door aan een van de bestuursleden. 
 
Van harte welkom! 
Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal nieuwe leden gekregen binnen 
onze buurtvereniging: 
Fam. Bressers Barrierweg 20 
Fam. Derksen Hofstad 4 
Mitch Stupers en Ruud Bouwmans  Barrierweg 13 

   
Agenda 2020 

 
Okt 

Rikken 27-10 afgelast 
Nov 

Toverland  8-11 
Eten bij de buren 21-11 

afgelast 
 Sinterklaas 21-11 

Dec 
Oliebollen bakken 31-12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? En laserpistolen 

uitlenen? Kijk eens op 
www.looeind.nl 
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Geboren! 
In augustus en september hebben we ons geboortebord weer mogen 
gebruiken. 
Welkom in onze buurt: Han Saris en Teun Hooijman. De ouders hebben 
namens de buurtvereniging een felicitatie ontvangen. 
 
 
 
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 – Gedeeld voorzitter (06-52560457) 
Eddy de Maeyer – Penningmeester (06-41657839) 
Liesbeth van Erp – Secretariaat (06-30434789) 
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858) 
Bas Metselaar – Bestuurslid (06-19760447) 
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