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Kleding inzamelen 15 april  
Op 15 april komen we langs om oude kleding en schoenen op te halen. De oude 
kleding moet vanaf 10 uur aan de weg staan in een gesloten doos of zak. Voor deze 
activiteit hebben we al 3 vrijwilligers, waarvoor dank.  
 
Paasactiviteit 15 april 
Op zaterdag 15 april organiseren we weer een gezellige paasactiviteit voor  
jong en oud. Een speurtocht, paaseieren zoeken, een bezoekje van de paashaas 
misschien? En natuurlijk koffie/thee met iets lekkers. Iedereen is welkom om half 3 
uur bij ́t speelbos "De Kemmer" in Oirschot. We gaan er vanuit dat alle ouders 
meehelpen. Aanmelden voor de activiteit kan tot zaterdag 8 april via info@looeind.nl 
of bij de bestuursleden. 
 
Bierproeverij 30 juni 
Binnen onze buurt hebben we verschillende liefhebbers en brouwers. Zoals vorig jaar 
al aangekondigd willen we samen met de buurt bier gaan proeven. Onze buurtgenoot 
Patrick Melis zal deze avond met zijn Proosterij ( www.deproosterij.nl)  verzorgen. Op 
vrijdag 30 juni starten we we om 20.00 uur. De eigen bijdrage voor deze activiteit is 
Eur 7,50. Opgeven via info@looeind.nl of bij de bestuursleden. 
 
Kamp 9/10/11 juni  
Onze actieve kampcommissie is alweer volop bezig met de voorbereidingen van het 
kamp. Dit jaar gaan we naar Teteringen . Alle kinderen die volgend jaar naar groep 3 
gaan  t/m klas 2 voortgezet onderwijs mogen mee. Zij krijgen zelf nog een uitnodiging 
van de kampcommissie, maar aanmelden kan al via info@looeind.nl.  
 
Mailadressen 
Wil iedereen, als dat nog niet gedaan is, nog even een mailtje sturen naar 
info@looeind.nl met daarin het mailadres, of de mailadressen, waarop u  
mail van de buurt wenst te ontvangen? Alvast bedankt. 
 
Bestuursleden gezocht 
Afgelopen jaar heeft onze buurt met 6 bestuursleden het werk goed kunnen doen. 
Mede omdat we minder activiteiten hebben georganiseerd en zeer gericht 
vrijwilligers hebben gezocht. En gevonden. Toch willen we het bestuur uitbreiden. Om 
leden de kans te geven mee te lopen voordat en ervaring op te doen. En om mogelijke 
bestuurswissels tijdig op te vangen. Dus meld je aan, vraag bij een van de 
bestuursleden wat het inhoudt en doe mee!  
 
 
 

  
Agenda 2017 

 
April 

Kleding ophalen 15-04 
Paasactiviteit 15-04 

 
Juni 

Bierproeverij 30-06 
Kamp 9/10/11-06 

 
Augustus 

Kofferbaksale 27-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feestje? 
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? Kijk eens op 

www.looeind.nl 
 

 
 

 

Secretariaat: Barrierweg 29 

Bankrekening: NL10RABO0128707623  

Website: www.looeind.nl 

E-Mail: info@looeind.nl 
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Wijkorgaan 
Het wijkorgaan Liempde komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. In het wijkorgaan zit 
een buurtbewoner namens elke buurtvereniging. Voor ons is dat Eric Japenga. Het 
wijkorgaan heeft jaarlijks namens de gemeente Boxtel een bedrag beschikbaar dat 
besteedt wordt aan zaken die de buurt versterken, verbeteren. Heeft u ideeën voor 
een verzoek hierover aan het wijkorgaan. Laat het ons weten via info@looeind.nl of 
zoek even iemand op.  
 
Kascommissie  
Kascommissie-lid gevraagd!! Het financieel jaarverslag wordt voorafgaand aan de 
jaarvergadering elk jaar gecontroleerd door een kascommissie. Deze kascommissie 
bestaat uit 2 leden van onze vereniging. De kascommissie heeft begin van het jaar een 
afspraak met de penningmeester, om de financiële stukken te controleren. Voor 2017 
is de kascommissie compleet. maar we hebben een zogenaamd reserve 
kascommissie-lid die in 2018 kan instromen. Wie wil? Meer informatie bij de 
penningmeester Eddy de Maeyer.  
  
Jaarvergadering  
Wie de notulen en of financieel verslag van de jaarvergadering 2016 wil ontvangen, 
stuurt een mailtje naar info@looeind.nl of zoekt een bestuurslid op.  
 
Beugelen 
In de jaarvergadering is het idee naar voren gekomen om in 2017 een beugelactiviteit 
te organiseren. Daar werken we graag aan mee? Wie van onze leden wil dit graag 
mee mogelijk maken? Zodra we een vrijwilliger hebben, kan deze activiteit 
georganiseerd worden, samen met een bestuurslid. Aanmelden ook via 
info@looeind.nl. 
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