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50 jarig jubileum Looeind 2019 
Met een klein groepje leden en het bestuur starten we maandagavond 11 juni met de 
eerste bijeenkomst voor de  voorbereidingen voor ons jubileum in 2019. Wie wil zich  
nog aansluiten bij dit clubje? We hebben nog ruimte. Opgeven via info@looeind.nl of 
bij een van de bestuursleden (zie rechter kantlijn op het Looeindje). 
 
26/27 mei Buurtkamp 
Zoals eerder aangegeven is de opzet van het kamp dit jaar anders. We gaan 1 nachtje 
naar camping den Oorsprong in Boxtel. Het lijkt nu al een succes: er zijn voldoende 
jonge leden die mee willen, en ook voldoende vrijwilligers. Ook dit jaar zijn er naast 
ouders ook weer enkele enthousiaste jongeren die helpen.  Super dus.  
 
23-06 Buurt BBQ  
Zaterdag 23 juni houden we om 19.00 uur onze jaarlijkse barbecue 
avond. Wie van onze leden wil zijn tuin hiervoor beschikbaar stellen?  
Voor volwassenen is de eigen bijdrage 7,50 euro, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 3,50 
euro en kinderen t/m 3 jaar zijn gratis. We hopen op een grote opkomst en een 
gezellige avond. U kunt zich tot 9 juni aanmelden via info@looeind.nl of bij een van de 
bestuursleden.  
Naast het bestuur is Ad Knoops betrokken als vrijwilliger bij deze activiteit. 
We hebben echt nog 3 tot 4 (sterke) vrijwilligers nodig voor de op- en afbouw. 
Ook hiervoor aanmelden via info@looeind.nl of bij een van de bestuursleden.  
 
11-08 Jeu de Boules 
Op zaterdag 11 augustus zijn alle leden weer van harte welkom op het Jeu de Boules 
toernooi bij Geert en Desirée van Laarhoven, Looeind 11. Onder het genot van een 
drankje wordt serieus gespeeld en gaat de beste weer winnen. Aanmelden op het 
gebruikelijke adres info@looeind.nl.  
 
26-08 Kofferbaksale 
Op 26 augustus. mag iedereen zijn spullen weer komen verkopen vanuit 
de eigen achterbak of aanhangwagen. Voor deelname kun je nu al inschrijven via onze 
website www.kofferbaksale-liempde.nl. De kosten voor onze buurtleden zijn Eur 
2.50 voor een normale plaats en Eur 4.00 voor een grote plaats.  
 
Cursus AED 
Het wijkorgaan van Liempde biedt wederom alle Liempdenaren de gelegenheid om 
een gratis cursus reanimatie met gebruik van AED te volgen. Aanmelden kan nog op 
zeer korte bij Hermien van der Heijden, Rosenhofstraat 6 - Liempde of 
h.v.alphen@gmail.com.  
 
 

   
Agenda 2018 

Mei 
Buurtkamp 26/27-05 

Juni 
Buurtbarbeque 23-06 

Augustus 
Jeu de Boules 11-08 
Kofferbaksale 26-08 

 
 
 
 

Bestuur 
Hester van Zuijlen 

0411-677282 
Noud Versteden   

06-52560457 
Eddy de Maeyer  

06-41657839 
Liesbeth van Erp 

0411-633196 
Willyanne vd Biggelaar 

0411-632858 
Bobby Ham  

 
 
 

Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? Kijk eens op 

www.looeind.nl 
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