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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. Vraag 
aan alle ouders van genodigde kinderen om een mailtje 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 dit jaar op 16 december van 16.00-19.30 
uur een gezellige kerstmarkt voor alle inwoners van Liempde. Wij helpen als 
buurtvereniging graag mee als er 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. Dit jaar gaan we als levende rendieren 
rond!  Meer informatie en aanmelden bij de bestuursleden of bij info@looeind.nl. 
  
28-12 Kerstwandeling 
Net als voorgaande jaren willen we graag op 28 december weer (een deel van de) 
kribkesroute lopen. Precieze informatie volgt nog, maar noteer de datum alvast.  
 
31-12 Oliebollen bakken en verkopen 
Ondanks dat het op een zondag valt, heeft Jos zich weer bereid verklaard zijn bakkerij 
beschikbaar te stellen voor het oliebollen bakken. De opbrengst is voor onze buurtkas. 
Het is een gezellige activiteit waarbij de handen uit de mouwen worden gestoken. We 
zoeken bakkers en verkopers die willen helpen tussen 9 en 3 uur. . Geef je op via 
info@looeind.nl of bij een van de bestuursleden. Bel Eddy de Maeyer als je meer wil 
weten over de dag. 
 
2018 Beugelen 
Dank aan degenen die zich hebben aangemeld om de beugelactiviteit mee te gaan 
organiseren. Begin 2018 zullen we dit gaan inplannen en wordt er door het bestuur 
contact opgenomen. 
 
Oproepen 
Bas Metselaar heeft zich bereid verklaard om plaats te nemen in de kascommissie.  
Eric Japenga, namens onze buurt vertegenwoordiger in het wijkorgaan, heeft 
aangegeven dat hij het wijkorgaan verruilt voor het dorpsberaad. Dat betekent dat de 
plek van onze buurtvereniging in het wijkorgaan vrijkomt.  
 
 

   
Agenda 2017/2018 

 
 

November 
Sinterklaasbezoek 26-11 

 
December 

Liemt lopt uit 16-12 
Kerstwandeling 28-12 

Kerstfilm 
Oliebollen bakken 31-12 

 
Februari 

Jaarvergadering 19-02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? Kijk eens op 

http://www.looeind.nl/
http://www.looeind.nl/
http://www.looeind.nl/


Het wijkorgaan krijgt ieder jaar een vastgesteld budget van de gemeente waaruit 
zaken worden gefinancierd om de buurten leefbaar te houden. Kijk eens op de site 
http://www.liempde.info/wijkorgaan/doelstelling/13/64 voor meer informatie. Wie 
wil onze buurt vertegenwoordigen? Aanmelden graag bij het bestuur.     
 
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 
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