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Welkom 
Welkom in onze buurt: Familie Schippers in de Essenstraat . We hopen jullie snel te 
ontmoeten op een van onze activiteiten. En welkom aan Bas Metselaar, die zich als 
aspirant-bestuurslid voor onze vereniging heeft gemeld en ook al een eerste 
bestuursvergadering heeft bijgewoond.  
 
Welkom aan Mila. Dochter van Jochem Hooijman en Lisa van de Donk. Ons nieuwe 
geboortebord was precies op tijd klaar en staat nu ter verwelkoming van Mila in onze  
buurt in de tuin van Looeind 16. 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Ook dit jaar hebben we ons weer aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne. 
Ons bestedingsdoel (jubileum buurtvereniging) is goedgekeurd! We roepen alle leden 
die lid zijn van de Rabobank op, om van 15 tot 30 november 2018, hun stem uit te 
brengen op onze vereniging. Op naar een mooie bijdrage voor onze buurt.  
 
17-11 Eten bij de buren 
De inschrijftermijn voor deze activiteit is verstreken. Op 17 november gaat er met 14 
stellen lekker gekookt, gegeten en gekletst worden. Veel plezier alvast.  
 
24-11 Sinterklaas 
Op zaterdag 24 november zal de Sint de kleinste kinderen van Looeind weer 
verblijden met zijn bezoek. Alle kinderen tot en met groep 5 zijn van harte welkom om 
13.45 uur in het Wapen van Liempde om het Sinterklaasfeest te vieren. De Sint heeft 
vast weer kadootjes bij. Wij verwachten alle kinderen t/m groep 5, afmelden graag via 
info@looeind.nl of bij een van de bestuursleden. Omdat de Sint al wat ouder is en 
niet alles kan onthouden moeten alle ouders uiterlijk 16 november a.s. een tekst over 
hun kind(eren) aanleveren via info@looeind.nl. Deze teksten worden uitgeprint voor 
het boek van de Sint. Let op:  Sint leest de ingeleverde teksten vaak letterlijk voor. 
 
16-12 Winterwandeling 
Op zondagmorgen 16 december om 10.00 uur organiseren we voor onze leden een 
winterse ochtendwandeling. In en/of om Liempde wandelen we eindje weg met zijn 
allen, en we sluiten af met een lekker drankje, warm of koud. Opgeven kan via 
info@looeind.nl of bij een van de bestuursleden. 
 
28-12  Film met de buurt 
Samen met buurtvereniging Roderweg en Hezelaar organiseren we in de 
kerstvakantie een film voor de hele familie. Dit jaar is dat op vrijdag 28 december in 
de ochtend in Biobest Theater. Welke film het is wordt later bekend. De eigen 
bijdrage is € 2,50. Opgeven bij info@looeind.nl of de bestuursleden. 
 
 

   
Agenda 2018 

 
November 

Eten bij de buren 17-11 
Sinterklaas 24-11 

December 
Winterwandeling 16-12 

Kerstfilm 28-12 
Oliebollen 31-12 
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Jubileumfeest 18/19-05  
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? Kijk eens op 

www.looeind.nl 
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31-12 Oliebollen bakken en verkopen 
Volgens jarenlange traditie verkoopt buurtvereniging Looeind op Oudjaarsdag 
oliebollen. Velen mensen in Liempde en omgeving rekenen er inmiddels op. Onze 
leden begonnen buiten in de kou, maar nu mogen we  inmiddels al vele jaren 
dankbaar gebruik maken van de bakkerij van Jos van Eijndhoven De opbrengst van de 
verkoop is voor onze buurtkas. Het is een gezellige activiteit waar we veel vrijwilligers 
voor nodig hebben. We zoeken bakkers en verkopers die willen helpen op 
Oudjaarsdag. Hieronder de mogelijkheden die er zijn om te helpen. Aanmelden voor 
meerdere ploegen mag altijd! 
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 

Vrijwilligers voor de oliebollen verkoop maandag 31 december 2018 

8.30-12.30 oliebollen bakken ochtendploeg: 2 vrijwilligers 

12.00-15.30 oliebollen bakken middagploeg: 2 vrijwilligers 

9.30-13.00 oliebollen verkoop ochtendploeg: 2 vrijwilligers 

12.30-15.30 oliebollen verkoop middagploeg: 2 vrijwilligers 

15.00-16.00 opruimen en schoonmaken: 1 vrijwilliger 

10:00-12:00 rondbrengen oliebollen: 1 vrijwillige 

 

 

 

 


