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SPECIALE JUBILEUM EDITIE 
 
Volgende week is het zover, het 50-jarig jubileum van onze buurtvereniging. We zijn 
met vele vrijwilligers volop bezig met de voorbereidingen en zien er enorm naar uit! 
Het programma is rond, de inkopen worden gedaan, en we hebben vele 
aanmeldingen mogen ontvangen! Graag nog aandacht voor de laatste zaken rondom 
het jubileumweekend. 
 
11 mei Jubileumbord 
Her en der in de buurt zien we het feestelijke jubileumbord al hangen of staan. Op 11 
mei hopen we dat alle leden het huis zichtbaar versierd hebben met alle 
versierspullen die er rondgebracht zijn. Zo ziet heel Liempde e.o. dat wij feest 
hebben! 
 
18 mei Feestartikelen verzamelspel 
Zaterdagochtend 18 mei doen de kinderen van het kamp een feestartikelen 
verzamelspel. Zij komen dan langs de  deuren bij buurtgenoten op zoek naar 
feestelijke artikelen om de feesttent te versieren. Het zou leuk zijn als ze veel 
verzamelen. Dus leg vast wat spullen klaar, alles is goed, slingers, borden, lampjes, 
ballonnen. Alvast bedankt namens de kampcommissie. 
 
Vrijwilligers 16 mei vanaf 18.00 uur en zondag 19 mei 16.30 uur 
Veel buurtgenoten doen al mee in de voorbereiding of tijdens de activiteiten. Voor 
donderdag 16 mei vanaf 18.00 uur hebben we nog hulp nodig bij het inrichten van de 
feesttent. En op zondag 19 mei om  16.30 uur bij het opruimen na de brunch. Wie 
geeft zich op? Bij info@looeind.nl of een van de bestuursleden.  
 
Feestverlichting 
Om de tent en de oprit mooi te versieren en verlichten zijn we nog op zoek naar 
feestverlichting. Wie heeft dat nog liggen? Wellicht de kerstlampjes? Laat het ons 
weten via info@looeind.nl of neem contact op met een van de bestuursleden.  
 
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 
Bas Metselaar – Bestuurslid 

   
Agenda 2019 

 
Mei 

Kampovernachting 17-05 
Jubileumfeest 18/19-05 

Augustus 
Kofferbaksale 25/08 

November 
Eten bij de buren 02-11 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? Kijk eens op 

www.looeind.nl 
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