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Beste leden,
Agenda 2021
Hierbij alweer het tweede Looeindje van deze maand. Ondanks alle maatregelen die
nog gelden vanwege de corona pandemie hebben we besloten om het bakken van de
oliebollen door te laten gaan. Hieronder vindt u daarover meer informatie.
Oliebollen bakken 31 december:
Vanaf 24 december tot 30 december 12.00 uur kunt u via de website www.looeind.nl
oliebollen bestellen. Via een link kunt u aangeven op welk tijdstip en hoeveel
oliebollen u wilt komen halen. Leden krijgen ook dit jaar weer 5 oliebollen gratis.
Maar het is dus mogelijk om er meer te bestellen. Breng bij het ophalen onderstaand
strookje mee voor de gratis oliebollen.
Heeft u zin om ons te komen helpen met bakken of verkoop dan kunt u zich nog
aanmelden via info@looeind.nl of bij Eddy de Maeyer. Vrijwilligers willen we vragen
om voorafgaand aan het bakken een zelftest af te nemen.
Kerstfilm 29 december: Vanwege de lockdown is de kerstfilm geannuleerd.
OLG/Verdubbelaar actie:
Afgelopen zaterdag 11 december zijn in aangepaste vorm de OLG cheques uitgereikt.
Met het sparen van de OLG muntjes hebben we met alle leden samen een mooi
bedrag van € 360,- bij elkaar gespaard. Dit bedrag is uitgekeerd in OLG cheques. Het
bestuur zal deze cheques besteden als we inkopen moeten doen voor een activiteit
bij de Liempdse winkeliers.
Vanaf deze week is ook het OLG verzamelboek te verkrijgen bij diverse winkeliers. U
heeft hierover informatie in de brievenbus ontvangen. Het is een mooi boek
geworden. Het is zeker de moeite waard om te proberen dit boek gevuld te krijgen
met de foto’s die een mooi beeld geven van de ondernemers en het verenigingsleven
van Liempde.
OLG heeft berekend dat er 26000 OLG muntjes meer zijn uitgegeven dan dat er zijn
ingeleverd. Dat betekent dat er nog veel muntjes bij mensen thuis, in de auto, jas of
portemonnee zitten. Als stimulans om muntjes in te leveren wordt in de eerste week
van januari de verdubbelaar ingezet. Alle muntjes die in de week van 3 t/m 9 januari
worden ingeleverd worden in waarde verdubbeld.
Bij deze dus een oproep om alle muntjes die u nog heeft liggen te verzamelen en in
die week in te leveren. En stop ze natuurlijk in de buis van Buurtvereniging Looeind!

Discoschaatsen 21 januari:
Op deze vrijdagavond willen we met de jeugdleden in Eindhoven gaan schaatsen. We
vertrekken om 18.30 uur. Van 19.30 – 21.30 uur kan er geschaatst worden. Vind je
het leuk om een vriendje of vriendinnetje mee te nemen, dan mag dit. Kosten zijn
voor leden gratis, introducee betaalt zelf de entree. Schaatsen zijn te huur bij de
schaatsbaan. Ouders die willen rijden of kunnen begeleiden mogen zich ook
aanmelden via info@looeind.nl We wachten op de volgende persconferentie van 14
januari om te kunnen beslissen of deze activiteit door kan gaan.
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Feestje?
Wist u dat wij een
feesttent, een
koffiepercolator en een
muziekinstallatie
verhuren? Kijk eens op
www.looeind.nl

Bestuur
Noud Versteden – 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)
Christel van Leeuwen – Bestuurslid (06-24287528)
Secretariaat: Barrierweg 29
Bankrekening: NL10RABO0128707623
Website: www.looeind.nl
E-Mail: info@looeind.nl

