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Beste leden, 
Het voorjaar komt eraan! Tijd voor weer wat activiteit binnen de buurt. U leest 
hier wat we de komende periode voor u in petto hebben. Graag horen we of u 
kunt deelnemen of ondersteunen bij de activiteiten.  
Onderaan deze nieuwsbrief leest u informatie over de betaling van de 
contributie voor 2022. 
 
Wandelclub zonder verplichtingen: 
Tijdens de corona pandemie hebben we gemerkt dat wandelen een favoriete 
bezigheid is geworden. In de jaarvergadering werd daarom het idee naar voren 
gebracht om een “wandelclubje zonder verplichtingen op te richten”. 
Bijvoorbeeld elke dinsdag om 19.00 uur vertrek vanaf de kruising 
Looeind/Essenstraat. Diegene die mee wil meld zich daar. De aanwezigen 
bepalen waar en hoe lang er gelopen wordt. Het bestuur geeft hier binnenkort 
meer informatie over maar we horen graag of er mensen zijn die hier graag bij 
willen aansluiten. 
 
Paasactiviteit 16 april: 
De paashaas verstopt dit jaar de eieren op het grasveld bij Peter en Marleen 
Vullings. Daarna versieren de kinderen hun eigen pizza waarna deze wordt 
gebakken in de oven van het bakhuisje. De middag duurt van 14.30-16.30 uur. 
Kinderen en ouders hebben hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. Maar 
wilt u gezellig even langskomen dan bent u van harte welkom.  
 
Kledinginzameling 23 april: 
Het voorjaar komt er weer aan. Misschien gaat u de kledingkast dan weer eens 
opruimen! Bewaart u de kleren voor de buurtvereniging? We komen ze bij u 
ophalen vanaf 10.00 uur. Natuurlijk zijn we weer op zoek naar een paar 
handige handjes die ons willen helpen met het ophalen van de kleding. 
Meestal zijn we in een uurtje klaar met ophalen, dus het kost je niet veel tijd. 
Wilt u op zaterdagochtend even komen helpen, laat het ons dan snel even 
weten!   
 
Wijnproeverij 13 mei:  
We hebben het al lang op de planning staan, het moet er nu dus echt van gaan 
komen. Details over tijdstip en locatie volgen binnenkort. Maar heb je zin in 
een gezellige avond onder het genot van bijzondere wijnen meld je dan aan via 
het bekende email adres: info@looeind.nl 
 
Straatspeeldag 8 juni: 
Het is alweer verschillende jaren geleden dat we een straatspeeldag voor de 
jeugd hebben georganiseerd. In het verleden was het een groot succes en 
hebben de enthousiaste kinderen b.v. een oude auto mogen schilderen. De 
gekste ideeën voor deze dag zijn welkom! Het wordt een laagdrempelig maar 
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leuke en gezellige middag voor alle kinderen uit onze buurt. We kunnen dit 
helaas niet alleen, daarom zouden we ook graag in contact komen met 
enthousiaste ouders die een handje mee willen helpen om er iets heel moois 
van te maken. Meld u daarvoor aan bij het bestuur of via info@looeind.nl  
 
Buurt Barbecue 25 juni: 
Na 3 jaar willen we graag weer een keer gezellig barbecueën met onze leden. 
We zijn op zoek naar een leuke locatie hiervoor binnen de buurt. Vindt u het 
leuk om uw tuin (overkapping, tuinhuis, schuur) hiervoor open te stellen laat 
dit dan weten aan het bestuur. Samen met u gaan we er dan een gezellige 
avond van maken. 
Aanmelden voor de barbecue via info@looeind.nl 
 
Jeu de boules toernooi 9 juli: 
Zin in een avondje gooien met de ballen. Noteer het alvast in uw agenda! 
Ook voor deze activiteit zijn we op zoek naar een geschikte locatie. Heeft u 
een jeu de boules baan in uw tuin of iets wat daarvoor gebruikt kan worden 
dan horen we dit graag als we daarvan gebruik mogen maken.  
Aanmelden kan via info@looeind.nl 
 
Contributie 2022: 
We verzoeken u om de contributie over te maken op ons 
bankrekeningnummer:  NL10RABO0128707623 
Gezinnen € 30,- 
Alleenstaande € 20,- 
 
Bestuursleden gezocht: 
Vind je het leuk om activiteiten te organiseren voor de buurtvereniging? 
Vind je het leuk om andere buurtgenoten beter te leren kennen? 
Vind  je het leuk om zitting te nemen in een gezellig bestuur? 
Dan ben jij diegene die wij zoeken. 
Meld je aan of informeer eens bij de bestuursleden! 
 
Bestuur 
Noud Versteden – Voorzitter (06-52560457) 
Eddy de Maeyer – Penningmeester (06-41657839) 
Liesbeth van Erp – Secretariaat (06-30434789) 
Bas Metselaar – Bestuurslid (06-19760447)                                                                
Christel van Leeuwen – Bestuurslid (06-24287528) 
 
 
Secretariaat: Barrierweg 29 

Bankrekening: NL10RABO0128707623  

Website: www.looeind.nl 

E-Mail: info@looeind.nl 
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