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Beste leden, 
 
De komende tijd zullen er weer wat activiteiten van de buurtvereniging plaats 
gaan vinden. Hieronder leest u de bijzonderheden: 
 

Rikken 14 oktober 
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom bij ’t wapen van Liempde voor een 
gezellig avondje kaarten. Opgave is niet nodig. Bent u de nieuwe rik koning of 
koningin?  
 

Kleding inzameling 23 oktober: 
Zoals in het vorige looeindje al is aangegeven gaan we weer starten met het 
ophalen van oude kleding en schoenen. Binnenkort ontvangt u een flyer met 
informatie hierover in de bus. Vanaf 10.00 uur kunt u onze vrijwilligers in de 
straat verwachten, dus zorg dat de kleding op tijd buiten staat. 
We zijn nog op zoek naar enkele leden die een uurtje willen helpen met 
ophalen. Aanmelden hiervoor kan via info@looeind.nl.  
 
Rabobank Club Support: 
Deze actie is al van start gegaan. Er kan nog gestemd worden tot 25 oktober. 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport 
En we hopen natuurlijk dat u stemt op buurtvereniging Looeind. De opbrengst 
kunnen we weer gebruiken voor een leuke activiteit. 
 
Eten bij de buren 13 november: 
Zin in een gezellige avond met lekker eten en de kans om je buren beter te 
leren kennen? Eten bij de buren is precies de juiste gelegenheid. Met z’n 
tweeën maak je een voor-, hoofd- of nagerecht. Elke gang gebruik je bij een 
andere buur. Ruim van tevoren ontvang je een envelop met daarin informatie 
over welke ‘gang’ je mag maken en euro’s om boodschappen te doen. Je kunt 
jezelf met z’n 2-en aanmelden, maar met z’n 3-en mag ook! Dus nodig die 
(oudere) buurvrouw of buurman uit en vorm samen een team! We sluiten met 
z’n allen met een drankje gezamenlijk af in het Wapen van Liempde om 
gezellig na te praten. De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 12.50 per 
persoon. Aanmelden via info@looeind.nl of bij Liesbeth van Erp kan t/m 27 
oktober.  
 
Bericht van buurtvereniging Kerkeind/Keefheuvel:  
De jaarlijkse Halloweentocht op zaterdag 6 november willen we door laten 
gaan! Maar…. de Halloweentocht is geen Halloweentocht als er geen spoken 
en griezels bij zijn.  Dus: iedereen vanaf de eerste klas van het voortgezet 
onderwijs tot aan het verzorgingstehuis kan zich aanmelden als spook of 

griezel ☠👻! 

 Want wat is er leuker dan de kinderen van Liempde een geweldige 
griezelavond te bezorgen! Geef je snel op als spook/griezel door te bellen of 

   
Agenda 2021 

 
Oktober 

Rikken 14-10 
Kleding inzameling 23-10 

 
November 

Eten bij de buren 13-11 
Sinterklaasactiviteit ?-11 

 
December 

Kerstmarkt 11-12 
Oliebollen bakken 31-12 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                 Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? Kijk eens op 

www.looeind.nl 
 

mailto:info@looeind.nl
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
http://www.looeind.nl/


een berichtje te sturen naar Ko van Hoorn, tel. 06 – 82 46 96 46. 
  
 

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 
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