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Beste leden,  
De afgelopen maanden hebben alle activiteiten bij de buurtvereniging stil 
gelegen. Het bestuur wil graag weer wat activiteiten gaan organiseren. Maar 
vanwege alle huidige ontwikkelingen met toenemende besmettingen en 
aangescherpte maatregelen weten we niet of we hier goed aan doen. De 
activiteiten die we organiseren zullen volgens de dan geldende richtlijnen 
worden georganiseerd. Om inzichtelijk te krijgen wat het animo is onder de 
leden ontvangen we graag jullie aanmelding voor de activiteiten. Daarnaast 
horen we ook graag jullie mening over het organiseren van deze activiteiten. 
Onderstaand een overzicht van de activiteiten die we op dit moment graag 
zouden willen laten doorgaan. Dit alles onder voorbehoud. Of de activiteiten 
definitief doorgaan wordt op het moment zelf bekeken en nader bericht over 
gegeven. 
 
Rikken 27 oktober 
Op dinsdagavond 27 oktober willen we weer gaan rikken bij het Wapen van 
Liempde. Aanvang: 20.00 uur. Heb je zin in een gezellige kaartavond meld je 
dan aan via info@looeind.nl of bij een van de bestuursleden.  
Er zijn weer leuke prijzen te winnen! 
 
Toverland 8 november 
Aangezien het kamp dit jaar niet is doorgegaan willen we een leuke activiteit 
organiseren voor alle kinderen van onze buurtvereniging. 
Het idee is ontstaan om met z’n allen naar Attractiepark Toverland in Sevenum 
te gaan. Heb je hier zin in en wil je graag mee, meld je dan aan vóór 12 
oktober via info@looeind.nl. Ook zoeken we ouders die op die dag de kinderen 
kunnen begeleiden en/of rijden. Ook hier graag voor aanmelden via 
info@looeind.nl of bij een van de bestuursleden, vóór 12 oktober. 
 
Eten bij de buren 21 november  
Op zaterdagavond 21 november vindt het jaarlijkse “Eten bij de buren” plaats. 
Dit is dé gelegenheid om je buren beter te leren kennen en ook nog eens 
lekker te eten en bij te kletsen. Met z’n tweeën maak je een voor- hoofd of 
nagerecht en elke gang eet je bij een andere buur. Ruim van tevoren ontvang 
je een envelop met daarin informatie over welke gang je mag maken en geld 
om boodschappen te doen. Als de richtlijnen van het RIVM het toelaten gaan 
we de avond gezellig af sluiten met een drankje in het Wapen van Liempde.  
Aanmelden kan vóór 24 oktober via info@looeind.nl of bij een van de 
bestuursleden.  
 
 
 
 
 
 

   
Agenda 2020 

 
Okt 

Rikken 27-10 
Nov 

Toverland  8-11 
Eten bij de buren 21-11 

Sinterklaas 29-11 
Dec 

Oliebollen bakken 31-12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? En laserpistolen 

uitlenen? Kijk eens op 
www.looeind.nl 
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Sinterklaas 21 november 
Het duurt nog even maar zaterdagmiddag 21 november zal de Sint onze 
buurtvereniging bezoeken. Alle kinderen geboren in 2012 en later kunnen zich 
hiervoor aanmelden via info@looeind.nl of bij een van onze bestuursleden. 
Deze middag zal plaatsvinden in D’n Liempdsen Herd en is van 14:00 – 15:30 
uur. Meer informatie hierover volgt nog te zijner tijd.              
 
Olie bollen bakken 31 december 
Meer info volgt nog. 
 
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. 
 
Bestuur 
Noud Versteden – 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) 
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