‘t Looeindje
Nr. 17-005
September 2017

21-10 Kledingactie
Op 21 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. Vele handen
maken licht werk. Opgeven via info@looeind.nl of meld je bij één van de
bestuursleden.

17-10 Rikken
Dinsdag 17 oktober is het weer rikken bij Het Wapen van Liempde. Om
20.00 uur wordt gestart en zijn er weer mooie prijzen te winnen.

28-10 Eten bij de buren
Eten bij de buren is een van de activiteiten waar we veel buurtgenoten blij
mee maken. 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 af met een drankje in het Wapen van Liempde om gezellig na te praten.
Aanmelden voor 14 oktober via info@looeind.nl of bij Liesbeth van Erp. De eigen
bijdrage voor deze activiteit bedraagt 12,50 eur per persoon.

Agenda 2017
Oktober
Rikken 17-10
Kleding inzamelen 21-10
Eten bij de buren 28-10
November
Sinterklaasbezoek 26-11
December
Liemt lopt uit 16-12
Oliebollen bakken 31-12

26-11 Sinterklaasbezoek
Op zondag 26 november komt Sint onze buurt weer bezoeken. Voor alle
kinderen tot en met groep 5 heeft hij een kadootje meegenomen. Kinderen, ouders
en andere belangstellenden zijn welkom om 11 uur in het Wapen
van Liempde. De Sint wil graag tijdig weten hoe het met onze buurtkindjes is. We
vragen alle ouders van de genodigde kinderen om een mailtje te sturen naar
sinterklaas@looeind.nl met daarin een leuk verhaaltje over het kind.

16-12 Liemt lopt uit
Zoals vorig jaar organiseert Liemt-lopt-uit een gezellige kerstmarkt voor alle inwoners
van Liempde, op 16 december van 16.00-19.30 uur. Wij helpen als buurtvereniging
graag mee als er leuke ideeën en voldoende vrijwilligers zijn. Want dat is toch wat we
terug kunnen doen voor onze Liempdse Ondernemers. Vorig jaar hadden we een
levende fruitmachine. Een daverend succes. Wie heeft een leuk en creatief idee?
Meer informatie en aanmelden bij de bestuursleden of bij info@looeind.nl.
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

Ingekomen post: 28 oktober Halloweentocht
Ook dit jaar organiseren de buurtverenigingen Keefheuvel en Kerkeind een
Halloweentocht voor alle kinderen in Liempde op 28 oktober van 18.00-22.00 uur. Zie
de bijlage.
Als je mee wil helpen als act, verkeersregelaar of iets anders meld je dan aan via
info@keefheuvel.nl.
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Liesbeth van Erp – Secretariaat (0411-633196)
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858)
Bobby Ham - Bestuurslid

