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Welkom
Welkom in onze buurt: Rob en Anne Saris - Leenderts, Barrierweg 14. We hopen jullie
snel te ontmoeten op een van onze activiteiten.
Bedankt!
We willen iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op onze
buurtvereniging tijdens de stemweek van de Rabobank 'clubkas actie'. We hebben 73
stemmen gekregen en ontvangen daarmee € 302.38.
Op 24 november werden tijdens Liempt lopt uit de cheques namens Op Liemt gemunt
uitgereikt. Voor onze vereniging een prachtig bedrag van € 365. Dank allemaal voor
het inleveren van de muntjes voor onze vereniging en dank aan de Liempdse
ondernemers voor het beschikbaar stellen van dit bedrag.
Daar kunnen we weer iets leuks voor organiseren
28-12 Film met de buurt
Samen met buurtvereniging Roderweg en Hezelaar organiseren we in de
kerstvakantie een film voor de hele familie. Dit jaar is dat op vrijdag 28 december om
9.30 uur (zaal open 9.00 uur) in de ochtend in Biobest Theater in Best. Dit jaar is
gekozen voor De Grinch. De eigen bijdrage is € 2,50. Opgeven bij info@looeind.nl of
de bestuursleden.
31-12 Oliebollen bakken en verkopen
Volgens jarenlange traditie verkoopt buurtvereniging Looeind op Oudjaarsdag
oliebollen. Dank allemaal voor de aanmeldingen om mee te helpen. We zoeken nog 2
bakkers voor in de middag. Opgeven via info@looeind.nl.
25-01 Discoschaatsen
Op vrijdag 25 januari willen we gaan discoschaatsen bij de kunstijsbaan in
Eindhoven. Iedereen vanaf 8 jaar is welkom, jongere kinderen met begeleiding. De
schaatsers moeten met auto’s gehaald en gebracht worden
We verzamelen om 18.45 bij d’n Tip. De eigen bijdrage is Eur 4 per persoon.
Introducees mogen mee, die betalen het normale tarief. Schaatsen huren kan
ter plekke voor Eur 5 per persoon op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
Opgeven uiterlijk 18 januari (ivm groepskorting) bij info@looeind.nl of de
bestuursleden. Graag ook aanmelden van rijdende ouders.
22-02 Jaarvergadering /darten en kaarten
Vast voor de agenda: 22 februari 2019 jaarvergadering gevolgd door een dart- en
kaarttoernooi. Bent er allen bij.
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Agenda 2018
December
Kerstfilm 28-12
Oliebollen 31-12
Agenda 2019
Januari
Schaatsen 25-01
Februari
Jaarvergadering 22-02
April
Kleding ophalen 20-04
Mei
Kampovernachting 17-05
Jubileumfeest 18/19-05

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

Algemeen Belang Liempde (ABL)
ABL is een groep enthousiaste vrijwilligers die de organisatie op zich neemt van een
heleboel activiteiten en evenementen voor Liempde. Ook de festiviteiten rondom
nationale feestdagen zoals Koningsdag en nationale herdenking organiseren zij. Op dit
moment is er vanuit onze buurt geen vrijwilliger actief in ABL. Zij hebben ons
gevraagd om namens hen vrijwilligers te zoeken. Vind je het leuk om wat voor
Liempde te betekenen? Kijk eens op de www.abl-liempde.nl/index.html en meld je
aan als vrijwilliger. Dat kan ook via info@looeind.nl .
Herhaalde oproep wijkorgaan
In 2018 hebben wij vanuit onze buurtvereniging geen vertegenwoordiger in het
wijkorgaan. Wie wil dit namens onze buurt op gaan pakken? Het wijkorgaan krijgt
ieder jaar een vastgesteld budget van de gemeente waaruit zaken worden
gefinancierd om de buurten leefbaar te houden. Kijk eens op de site
http://www.liempde.info/wijkorgaan/doelstelling/13/64 voor meer informatie.
Aanmelden graag bij het bestuur.
Bestuur
Hester van Zuijlen – Gedeeld voorzitter (0411-677282)
Noud Versteden – Gedeeld voorzitter (06-52560457)
Eddy de Maeyer – Penningmeester (06-41657839)
Liesbeth van Erp – Secretariaat (0411-633196)
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858)
Bobby Ham - Bestuurslid
Bas Metselaar – Aspirant bestuurslid

