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December 2019
Rabobank Clubkas Campagne
We willen iedereen bedanken die een stem heeft uitgebracht op onze
buurtvereniging tijdens de stemweek van de Rabobank 'clubkas actie'. We
hebben een hoop stemmen gekregen en ontvangen daarmee € 305.97.

14-12 Kerstmarkt
Op 14 december organiseren diverse organisaties binnen Liempde de
jaarlijkse kerstmarkt. Tijdens deze avond worden ook de cheques van OLG
uitgereikt. Elk jaar weer een prachtig bedrag van Liempdse ondernemers voor
onze clubkas. Als kleine tegenprestatie hiervoor vraagt OLG onze deelname
aan de kerstmarkt. Daar werken we natuurlijk aan mee. Samen met enkele
anderen zorgt onze buurtvereniging voor de bemensing van een chocomelk
kraam op 14 december van 16.00-20.00 uur. Wie komt mee een uurtje, of een
uurtje of 2 helpen? Opgeven via info@looeind.nl of bij één van de
bestuursleden.

Agenda 2019
December
Kerstmarkt 14-12
Winterwandeling 20-12
Kerstfilm 30-12
Oliebollen bakken 31-12

Agenda 2020
Januari
Schaatsen 17-01
Februari
Jaarvergadering 13-02
Maart
Rikken/darten/kezen
Mei
Kamp 15/16/17-05

20-12 Winterse avondwandeling
Op vrijdagavond 20 december organiseren we voor onze leden een winterse
avondwandeling. In en/of om Liempde wandelen we een eindje weg, en we
sluiten af met een lekker drankje, warm of koud. Verzamelen om 19.00 uur bij
Het Wapen van Liempde. Opgeven kan via info@looeind.nl of bij één van de
bestuursleden.

30-12 Film met de buurt: Mees Kees in de wolken
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. De film is ‘Mees Kees in de
wolken’, een leuke film voor het hele gezin. De film start om 9.30 uur, de zaal
is om 9.00 uur open. In verband met ons jubeljaar is er geen eigen bijdrage
voor deze activiteit. Opgeven bij info@looeind.nl of bij één van de
bestuursleden, uiterlijk 20 december.

Secretariaat: Barrierweg 29
Bankrekening: NL10RABO0128707623
Website: www.looeind.nl
E-Mail: info@looeind.nl

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

31-12 Oliebollen bakken
Het is alweer zover, de oliebollenbakkerij! Voor het oliebollen bakken en
verkopen zoeken we vrijwilligers die mee willen helpen op deze gezellige dag.
Er zijn diverse mogelijkheden, opgeven voor meerdere ploegen mag natuurlijk
altijd 😉. Aanmelden kan bij Eddy de Maeyer via eddy@demaeyer.nl of via
info@looeind.nl. Er wordt vooraf nog een informatie-uurtje georganiseerd over
het bakken van de lekkerste oliebol.
➢ 9.30-12.30 oliebollen bakken ochtendploeg
➢ 12.00-15.30 oliebollen bakken middagploeg
➢ 9.30-13.00 oliebollen verkoop ochtendploeg
➢ 12.30-15.30 oliebollen verkoop middagploeg
➢ 15.00-16.00 opruimen en schoonmaken
➢ 10:00-12:00 rondbrengen oliebollen
17-01 Discoschaatsen
Op vrijdag 17 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. Er is geen eigen bijdrage vanwege ons net
voorbije jubeljaar. Introducees mogen mee, die betalen het normale tarief.
Schaatsen huren kan ter plekke voor 5 euro per persoon op vertoon van een
geldig legitimatiebewijs. Opgeven uiterlijk 10 januari (ivm groepskorting) bij
info@looeind.nl of de bestuursleden. Graag ook aanmelden van rijdende
ouders.
13-02 Jaarvergadering
Op 13 februari houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Ditmaal om 20.00
uur bij het Wapen van Liempde. Een uitnodiging met de agenda volgt nog,
noteer de datum vast in de agenda.
Bestuursleden gezocht
In verband met het vertrek van 2 mensen uit het bestuur zijn we dringend op
zoek naar nieuwe bestuursleden. Ben je iemand, of ken je iemand, voor wie dit
echt iets is, laat het ons weten. We vergaderen ongeveer 8 keer per jaar bij
een van de bestuursleden thuis. Daarnaast regel je 1 of enkele activiteiten mee
en breng je Looeindjes rond. En ja, dat kost tijd, en het brengt ook gezelligheid.
Een mooie manier om je buren beter te leren kennen.
Jeugdactiviteit ijskarten
Om ook onze jeugd die niet meer mee mag op buurtkamp, een leuke
buurtactiviteit te bieden, hebben we iets gaafs bedacht: ijskarten. Zie de flyer.
Een spannende activiteit die hopelijk zal aanslaan bij de jeugd. We willen
graag weten of hier interesse voor is bij de jeugd vanaf de 2de middelbare tot
25 jaar. Zij kunnen gratis aan deze activiteit deelnemen. Andere buurtleden
kunnen ook mee, zij betalen de toegangsprijs zelf. Bij 10 deelnemende
jeugdleden gaan we een datum (in het weekend) plannen. Kijk voor meer
informatie eens op de site https://icekart.nl/ en laat ons weten via
info@looeind.nl als je zoon/dochter interesse heeft!

Bestuur
Hester van Zuijlen – Gedeeld voorzitter (0411-677282)
Noud Versteden – Gedeeld voorzitter (06-52560457)
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Liesbeth van Erp – Secretariaat (0411-633196)
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858)
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