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Beste leden van buurtvereniging Looeind, 
De zomer begint alweer op zijn eind te lopen.  We hopen dat we de komende 
weken nog verwarmd gaan worden door wat zonnige dagen. Ook hopen we 
dat we het ergste hebben gehad wat betreft de maatregelen rondom de 
coronapandemie. Dat geeft ons weer wat ruimte om activiteiten te 
organiseren. We beginnen het eerste weekend van september met de 
kofferbaksale, de aanmeldingen druppelen gestaag binnen. We verwachten 
ook dit jaar weer een goed gevulde Tip met allerlei handelswaar te hebben. 
Hieronder leest u informatie over de komende activiteiten en natuurlijk kunt 
u zich ook nog aanmelden hiervoor.  
 
Kofferbaksale 5 september: 
We hebben voldoende vrijwilligers om te helpen tijdens de kofferbaksale maar 
mocht u toch nog mee willen helpen met de voorbereidingen of het opruimen 
dan horen we dat graag. Binnenkort ontvangen de vrijwilligers een schema 
met de indeling. 
Leden die zelf spullen willen verkopen tijdens de markt kunnen zich 
aanmelden via kofferbaksale-liempde.nl. Zij kunnen tegen een gereduceerd 
tarief deelnemen. Enkele leden hebben zich al aangemeld, zij krijgen indien 
van toepassing het teveel betaalde geld retour. 
Leden betalen voor een grote plaats (auto met aanhanger): € 4,- en voor een 
kleine plaats (alleen auto) € 2,50. 
Doe je niet mee, geen probleem, dan nodigen we je graag uit om ons te 
bezoeken. Voor onze buurtleden hebben we 2 gratis toegangskaartjes 
hieronder bijgevoegd. Het zou leuk zijn als we je op onze kofferbaksale mogen 
begroeten.  
Koffie en thee is te verkrijgen voor 5 Op Liemt Gemunt muntjes. Spaar ze dus 
nog even op en kom een lekker bakje koffie of thee drinken bij de kraam. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Agenda 2021 

 
 

September 
Kofferbaksale 05-09  

Borrel 05-09 
 

Oktober 
Kinderspelmiddag 2-10 

Rikken 14-10 
Kleding inzameling ??-10 

 
November 

Eten bij de buren 13-11 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                 Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? Kijk eens op 

www.looeind.nl 
 

 

5 September  10:00 – 13:30 
 

5 September  10:00 – 13:30 

 

http://www.looeind.nl/


 
Buurtborrel 5 september:  
Om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te kletsen organiseren we van 
16.00-20.00 uur een buurtborrel voor jong en oud. Dit vindt plaats bij fam. van 
Erp, Barrierweg 29.  We ontvangen je aanmelding graag voor 1 september. 
 
Kinderspelmiddag 2 oktober: 
Om ook de buurtkinderen weer de gelegenheid te geven om iets gezelligs te 
doen met elkaar willen we een spelletjesmiddag houden op de Tip van 15.00 – 
17.00 uur. Hoe de middag er precies uit gaat zien, is nog niet bekend maar 
kinderen van de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. We sluiten af met 
een lekker broodje. Aanmelden graag voor 15 september. Als je zin hebt om 
mee te helpen dan horen we dit ook graag. 
  
Rikken 14 oktober: 
Noteer deze datum vast in je agenda! 
 
Kleding inzameling medio oktober: 
Samen met een aantal andere buurtverenigingen gaan we weer starten met 
het ophalen van oude kleding in de buurten. Er is een ander bedrijf gevonden 
dat volgens dezelfde methode werkt als voorheen. In het voorjaar en in het 
najaar zal de kleding opgehaald worden. De exacte datum is nog niet bekend, 
maar hebt u nog oude kleding liggen, gooi deze niet weg maar bewaar het 
voor de buurtvereniging. We kunnen er een leuk bedrag mee verdienen.  
 
Eten bij de buren 13 november: 
Noteer deze datum ook alvast in uw agenda. Wilt u meedoen, aanmelden kan 
direct. 
 

Wilt u zich aanmelden voor bovenstaande activiteiten dan kan 
dat bij een van de bestuursleden of via info@looeind.nl 
 
Bestuur: 
Wij verwelkomen Christel van Leeuwen als nieuw bestuurslid. We zijn blij dat 
ze ons komt ondersteunen bij het organiseren van de activiteiten. Heeft u ook 
zin om aan te sluiten dan horen we dat graag! 
 

Bestuur 
Noud Versteden – Voorzitter (06-52560457) 
Eddy de Maeyer – Penningmeester (06-41657839) 
Liesbeth van Erp – Secretariaat (06-30434789) 
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858) 
Bas Metselaar – Bestuurslid (06-19760447)                                                                
Christel van Leeuwen - Bestuurslid 
 
 
Secretariaat: Barrierweg 29 

Bankrekening: NL10RABO0128707623  

Website: www.looeind.nl 

E-Mail: info@looeind.nl 
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