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Welkom
De afgelopen tijd zijn weer verschillende nieuwe buren lid geworden van onze
gezellige buurtvereniging. Hartelijk welkom aan Familie Eijkemans, Eikendaal 3 en
familie van Leeuwen, Hofstad 8. Een aantal nieuwe buurtbewoners hebben al
interesse getoond in lidmaatschap, en volgen wellicht snel.
18/19-05-2019 Feestweekend 50 jarig jubileum Looeind
Met een klein fijn groepje vrijwilligers, Ad Knoops, Trees van Nuenen en Annie van
den Heuvel, zijn we gestart met de voorbereidingen van ons 50 jarig jubileum. Het
werk is onderverdeeld in verschillende werkgroepen, het kan zijn dat je gevraagd
wordt hieraan mee te werken. We vieren ons jubileum in het weekend van 18 en 19
mei 2019 en bereiden een programma voor met voor elk wat wils . Noteer de data
alvast in de agenda.
20-10 Kledingactie
Op 20 oktober komen we langs om oude kleding op te halen. Uw oude
kleding moet vanaf 10 uur aan de weg staan. Voor deze activiteit zoeken we
vrijwilligers, bij voorkeur met een auto met aanhanger. Het duurt van 10 tot 12 uur.
Als we met een aantal zijn, zijn we nog eerder klaar. Opgeven via info@looeind.nl of
meld je bij een van de bestuursleden.
23-10 Rikken
Dinsdag 23 oktober kunnen leden van onze buurt weer rikken bij Het Wapen van
Liempde. Om 20.00 uur wordt gestart, er wordt een drankje genuttigd en er zijn weer
mooie prijzen te winnen.
17-11 Eten bij de buren
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 2en aanmelden,
maar met z’n 3en 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.
Sinterklaas
In november zal de Sint ook de kleinste kinderen van Looeind weer verblijden met zijn
bezoek. De afstemming met Sint loopt momenteel, we hopen z.s.m. met een datum
te komen.
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Agenda 2018
Oktober
Kleding ophalen 20-10
Rikken 23-10
November
Eten bij de buren 17-11
Sinterklaasbezoek
December
Kerstfilm 28-12
Oliebollen 31-12
Agenda 2019
Mei
Jubileumfeest 18/19-05

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

28-12 Film met de buurt
Samen met buurtvereniging Roderweg en Hezelaar organiseren we in de
kerstvakantie een film. Dit jaar is dat op vrijdag 28 december in de ochtend in Biobest
Theater. Welke film het is wordt later bekend. De eigen bijdrage is € 2,50. Opgeven bij
info@looeind.nl of de bestuursleden.
Oproep namens OLG
Namens OLG verzoeken wij u alle OLG muntjes die u hebt liggen, voor 31 oktober a.s.
in te leveren. Zo kunnen zij meegeteld worden bij de uitreiking in december.
Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar hebben we ons weer aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Deze jaarlijkse donatie-actie voor verenigingen en stichtingen organiseert de
Rabobank nu voor de vijfde keer. Het totaal uit te keren bedrag van € 200.000 wordt
verdeeld over deelnemende clubs. Binnenkort horen we of ons bestedingsdoel
(jubileum buurtvereniging) goedgekeurd wordt. Als dat positief is, kunnen alle
Rabobank leden van 15 tot 30 november hun stem uitbrengen op onze vereniging.
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