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Beste leden,
We kunnen weer terugkijken op 2 geslaagde evenementen. Tijdens de Buurt
Barbecue lieten de weergoden ons enigszins in de steek, maar dankzij onze
waterdichte tent hebben we kunnen genieten van een gezellige avond. Wil en
Nellie bedankt voor de gastvrijheid.
Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi gehouden bij Ad
en Bea Knoops (ook hiervoor dank). Tot in de late en donkere uurtjes duurde
deze spannende strijd voort. Ad Knoops en Noud Versteden bleken uiteindelijk
het beste met de ballen overweg te kunnen. Gefeliciteerd!
Op de website vindt u van beide activiteiten een verslag en wat sfeerplaatjes

Agenda 2022

Augustus
Vakantie
September
Kofferbaksale 4-9
Oktober
Toverland 9-10

Nieuws – Buurtvereniging Looeind

Zomerreces:
Net zoals onze regering gaat ook het bestuur even in zomerreces.
We wensen iedereen een mooie zomer en een welverdiende vakantie toe!

Kofferbaksale 4 september:
Na de vakantie starten we direct met de kofferbaksale. Een mooie activiteit die
inmiddels bij veel deelnemers en bezoekers vast op de agenda staat. Als
bestuur kijken we hier altijd weer met een voldaan gevoel op terug. Bijkomend
en niet onbelangrijk punt is dat het altijd een mooi bedrag oplevert voor de
kas van de vereniging.
Achter de schermen zijn een aantal bestuursleden ondanks het reces druk in
de weer met de organisatie hiervan. De spandoeken zullen binnenkort weer te
zien zijn op d’n Tip en langs de wegen die naar Liempde voeren; in de
regionale kranten zullen de aankondigingen te lezen zijn.
Via de website www.kofferbaksale-liempde.nl kunt u zich aanmelden als u wat
spullen over heeft die u graag wil verkopen (a.u.b. niet aanmelden via
info@looeind.nl).
Leden betalen een aangepast tarief:
Kleine plaats (alleen auto) € 2,50
Grote plaats (auto met aanhanger) € 4,00

Feestje?
Wist u dat wij een feesttent,
een koffiepercolator en een
muziekinstallatie verhuren?
Kijk eens op
www.looeind.nl

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.

Secretariaat: Barrierweg 29
Bankrekening:
NL10RABO0128707623
Website: www.looeind.nl

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd, zijn we ook dit jaar weer op
zoek naar een aantal leden die ons willen helpen rondom de kofferbaksale:
We zoeken nog vrijwilligers voor:
• het gereed maken van het terrein (op zaterdag 3 september)
• bemensen van de entree en innen van het entreegeld
• begeleiden van de auto’s naar hun plek
• verkopen van koffie en thee vanuit het koffiekraampje
• opruimen van het terrein na afloop op zondagmiddag
Hiervoor kunt u zich aanmelden via info@looeind.nl
Toverland 9 oktober:
We gaan in het najaar met de kinderen naar Toverland. Meer info hierover
volgt later maar noteer het alvast in uw agenda.
Contributie 2022:
Heeft u de contributie al betaald? Zo ja dan mag u dit berichtje vergeten!
We verzoeken u om de contributie over te maken op ons rekeningnummer:
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)
Wil Welvaarts - Bestuurslid

E-Mail: info@looeind.nl

