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Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar hebben we ons weer aangemeld voor de Rabobank Clubkas
Campagne. Ons bestedingsdoel is goedgekeurd! We roepen alle leden die lid
zijn van de Rabobank op, om van 27 september tot 12 oktober hun stem uit te
brengen op onze vereniging. Op naar een mooie bijdrage voor onze buurt
https://www.rabo-clubsupport.nl/?
Wijkorgaan
Al vaker hebben we aandacht gevraagd voor het wijkorgaan. Eric Japenga
heeft de afgelopen jaren onze buurt daarin vertegenwoordigd. Kim Derks zal
dit binnenkort van hem overnemen.
Het wijkorgaan is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Is er iemand die
daarvoor beschikbaar is? Het wijkorgaan krijgt ieder jaar een vastgesteld
budget van de gemeente waaruit zaken worden gefinancierd om de buurten
leefbaar te houden. Kijk voor meer informatie eens op de site
http://www.liempde.info/wijkorgaan/doelstelling/13/64. Aanmelden graag bij het
bestuur.
Algemeen Belang Liempde (ABL)
ABL is een groep enthousiaste vrijwilligers die de organisatie op zich neemt
van een heleboel activiteiten en evenementen voor Liempde, zoals:
Koningsdag, de nationale herdenking en de Sinterklaas intocht. Op dit moment
is er vanuit onze buurt geen vrijwilliger actief in ABL. Voor de flyering en de
collecte rondom de Sinterklaasintocht heeft het bestuur zich eenmalig
beschikbaar gesteld. Echter, ABL zoekt vaste leden om haar club te
versterken. Meer informatie via ABL zelf, of kijk eens op https://nlnl.facebook.com/ABLLiempde/

Agenda 2019
Oktober
Kleding ophalen 19-10
Dorpswandeling 20-10
November
Eten bij de buren 02-11
Rikken 12-11
December
Kerstfilm 30-12
Oliebollen bakken 31-12
Agenda 2020
Mei
Kamp 15/16/17-05

19-10 Kledingactie
Op 19 oktober komen we langs om oude kleding op te halen. Uw oude kleding
moet vanaf 10 uur aan de weg staan. Inmiddels hebben we naast het bestuur
al tijden een vaste vrijwilliger hiervoor (Dank Jan). Wie helpt nog even mee?
Verzamelen om 10 uur bij Noud Versteden, het duurt tot maximaal 12 uur.
Aanmelden info@looeind.nl of bij de bestuursleden.
20-10 Dorpswandeling
Tijdens de jaarvergadering eerder dit jaar is de vraag gesteld of we niet een
dorpswandeling kunnen organiseren. Jazeker, graag! Op 20 oktober zal Bert
Timmermans ons, samen een collega gids, rondleiden door ons prachtige
Liempde en vertellen over de geschiedenis hiervan. We verzamelen om 10.30
bij de Kiosk, en sluiten af met een soepje en broodje in het Wapen van
Liempde. Aanmelden via info@looeind.nl of bij een van de bestuursleden
uiterlijk 13 oktober.
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Feestje?
Wist u dat wij een
feesttent, een
koffiepercolator en een
muziekinstallatie
verhuren? Kijk eens op
www.looeind.nl

02-11 Eten bij de buren
Eten bij de buren is de juiste gelegenheid om je buren beter te leren kennen,
en een avondje lekker te eten en kletsen. Met z’n tweeën maak je of een voor-,
of een hoofd- of een 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 tweeën aanmelden, maar met z’n drieën 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. In verband met ons jubeljaar is er geen eigen bijdrage voor deze
activiteit. Aanmelden via info@looeind.nl of bij Liesbeth van Erp uiterlijk 23
oktober.
12-11 Rikken
Dinsdag 12 november 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.
30-12 Film met de buurt
Samen met buurtverenigingen Roderweg, Hezelaar en Keefheuvel organiseren
we in de kerstvakantie een film voor de hele familie. Dit jaar is dat op maandag
30 december in de ochtend in Biobest Theater. Welke film het is wordt later
bekend. In verband met ons jubeljaar is er geen eigen bijdrage voor deze
activiteit. Opgeven bij info@looeind.nl of de bestuursleden uiterlijk 20
december.
31-12 Oliebollen bakken
Het is alweer zover, de oliebollenbakkerij! Noteer het vast in de agenda en hou
er rekening mee in de oudjaarsplanning: 31 december van 9.00 tot 16.00 uur
oliebollenbakken. Aanmelden kan vanaf nu via info@looeind.nl.
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)
Bas Metselaar – Bestuurslid (06-19760447)

