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Beste leden,
Nu het zomerreces voorbij is gaat het bestuur weer van start met organiseren
van activiteiten voor onze leden.
We kunnen met tevredenheid terugkijken op de eerste activiteit die al heeft
plaatsgevonden. Op 4 september hebben we op een zonnige Tip de jaarlijkse
kofferbaksale gehouden. Met hulp van alle vrijwilligers hebben we er weer een
leuke en geslaagde kofferbaksale van kunnen maken!
Op de website vindt u een verslag en wat sfeerplaatjes Nieuws – Buurtvereniging
Looeind

Rabo Club Support:
Heeft u uw stem al uitgebracht?
Rabobank steunt net als voorgaande jaren clubs uit de Meijerij. Ook
buurtvereniging Looeind kan op deze steun rekenen.
Leden van de Rabobank kunnen hun stem uit brengen op hun favoriete
vereniging. De grootte van het sponsorbedrag wordt bepaald door de
hoeveelheid stemmen die zijn uitgebracht. Vergeet dus niet om op
buurtvereniging Looeind uw stem uit te brengen, dit kan nog t/m 27
september via de Rabo App of via de mail die u van de Rabobank heeft
ontvangen.
Toverland 9 oktober:
Het plan is om met alle kinderen en ouders gezamenlijk naar Toverland te
vertrekken in de ochtend. De kinderen mogen in eigen groepjes in het park
gaan rondlopen.
Alle kinderen die het leuk vinden mogen mee. Kleine kinderen graag met
begeleiding van ouders.
In de maand oktober staat het park in het teken van Halloween. Zie bijgaande
link voor informatie hierover: Halloween Days - Toverland
Vanwege de aanschaf van de kaartjes willen we graag voor 28 september
weten wie er mee gaan. (Graag alle namen en van de kinderen onder de 140
cm de lengte doorgeven!)
Kinderen en 1 ouder mogen gratis mee!
Kledinginzameling 22 oktober:
Op zaterdag 22 oktober komen we weer langs om uw oude kleding op te
halen. Zorg ervoor dat de kleding om 10.00 uur buiten staat, dan halen wij
hem op.
Zoals altijd zoeken we hier ook weer vrijwilligers voor. Meld je aan via
info@looeind.nl

Agenda 2022
Oktober
Toverland 9-10
Kaarten
Datum volgt
Kledinginzameling
22-10
November
Bezoek DAF museum 12-11
Sinterklaasactiviteit 19-11
December
Oliebollen bakken 31-12

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

Bezoek aan het DAF museum 12 november:
Het staat al lang op de agenda maar het gaat er nu dan toch van komen.
Zaterdag 12 november willen we met alle geïnteresseerden een bezoekje
brengen aan het DAF museum. Het exacte tijdstip is nog niet bekend maar
waarschijnlijk vertrekken we vroeg in de middag.
Aanmelden graag voor 25 september i.v.m. vastleggen van de gids.
Er is geen eigen bijdrage voor deze activiteit.
Sinterklaasactiviteit 19 november:
De pepernoten liggen alweer in de winkel dus ook het bestuur heeft alvast een
afspraak gemaakt met de Sint en zijn Pieten. Noteer deze datum vast in uw
agenda!
Berichten van buiten de buurtvereniging:
Buurtvereniging KleinHoekje/Nieuwe Wijk:
Vrijdag 4 november 2022 19:00 uur is het weer zo ver, de traditionele
Liempdse Durpskwis!
Met dit jaar een nieuwe variant: De Liempdse Durpskwis Light, speciaal voor
teams van maximaal 10 personen. Dus weet jij wel het een en ander van
Liempde of ben je gewoon best slim, vraag dan een paar vrienden of kennissen
en blokkeer 4 november in je agenda. In bijgevoegd persbericht vind je alle
details.
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 (06-12352431)
Secretariaat: Barrierweg 29
Bankrekening: NL10RABO0128707623
Website: www.looeind.nl
E-Mail: info@looeind.nl

