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Agenda 2019
Terugblik: Jaarvergadering
Op 22 februari bezochten een flink aantal leden de jaarvergadering van onze
buurtvereniging. Tijdens de vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij de
activiteiten van het jubileumweekend 18 en 19 mei a.s.. De notulen van de jaar
vergadering worden digitaal meegestuurd met het Looeindje.
D’n Opsteker voor Driek Termeer
Op carnavalszaterdag ontving, geheel onverwacht, onze buurtgenoot Driek Termeer
een onderscheiding van het Gilde der Prinsen: D’n opsteker. Deze onderscheiding
ontvangt hij als waardering en erkenning van zijn vrijwillige activiteiten voor
Ploegersland. Proficiat Driek!

Maart
Rikken 26-03
April
Paasactiviteit 20-04
Kleding ophalen 20-04
Mei
Kampovernachting 17-05
Jubileumfeest 18/19-05
November
Eten bij de buren 02-11

26 maart Rikken
Dinsdag 26 maart 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.
20 april Paasactiviteit
Op paaszaterdag zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders welkom
voor een gezellig paasactiviteit. Om 14.00 uur verzamelen we in het Trimbos.
Aanmelden voor 15 april 2019 via info@looeind.nl of bij een bestuurslid.
20 april Kleding ophalen
Op 20 april 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 nog 1
vrijwilliger, bij voorkeur met een auto met aanhanger. Het duurt van 10 tot 12 uur.
Opgeven via info@looeind.nl of meld je bij een van de bestuursleden.
17 mei Kampovernachting
Alle kinderen van onze buurtvereniging vanaf groep 3 tot en met de eerste van de
middelbare hebben een leuke uitnodiging ontvangen voor de kampovernachting 17
mei a.s. Het kamp is dit jaar 1 overnachting en wordt verbonden aan het
jubileumweekend. Opgeven van de kinderen voor 1 april a.s. via info@looeind.nl of
bij de bestuursleden.
17, 18 en 19 mei Jubileumweekend
1 april a.s. is het zover: onze buurtvereniging bestaat 50 jaar. Dit gaan we uitgebreid
vieren! Het feestweekend vieren we op de plaats bij Wim en Beppie Vullings waar we
de feesttent van ABL mogen opzetten. Om ons jubileum te vieren trakteren we
Liempde en omstreken op een heuse Liempdse foto speurtocht waarbij mooie prijzen
te winnen zijn. In de krant zullen we hier aandacht aan besteden. Verder krijgen alle
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Feestje?
Wist u dat wij een
feesttent, een
koffiepercolator en een
muziekinstallatie
verhuren? Kijk eens op
www.looeind.nl

leden ter voorbereiding op het jubileumweekend een versier-pakket uitgereikt om de
buurt en het eigen huis te versieren. Op d’n Tip plaatsen we ook een versiering.
Het feestweekend begint voor de jonge jeugd op vrijdag 17 mei met een
kampovernachting in de feesttent . Zaterdagavond 18 mei is er een feestavond
gepland voor alle huidige leden van 18 jaar en ouder. Tijdens de feestavond wordt
gezorgd voor een drankje en hapje, en er is voor entertainment gezorgd. Op zondag
19 mei worden alle huidige - en alle oud-leden inclusief alle kinderen van onze
vereniging, uitgenodigd voor een gezamenlijke brunch. Hier kunnen we bijpraten en
genieten van een fototentoonstelling over onze buurt. Een uitgebreide uitnodiging
met alle informatie volgt nog.
OPROEP
Voor nu willen we vragen om foto’s van onze buurt, van activiteiten van onze
buurtverenging ter beschikking te stellen om tentoon te stellen. Blader eens door
uw fotoboeken en neem contact op via info@looeind.nl of met de bestuursleden.
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 – Bestuurslid

