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Beste leden, 
 
De vooruitzichten wat betreft de Corona pandemie zien er goed uit. De 
maatregelen zullen de komende week flink versoepeld gaan worden. Een 
goede reden om weer een aantal activiteiten op de agenda te zetten van de 
buurtvereniging.  
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten voor de komende 
maanden. In de bijlage en op de website kunt u de (voorlopige) jaaragenda 
terugvinden. 
 
Brainstormavond jeugdactiviteiten 22 februari: 
Eind vorig jaar hebben we ouders van onze jongere leden een enquête 
gestuurd over de kind- en jeugdactiviteiten van onze buurtvereniging. Met als 
doel om op te halen of de bestaande activiteiten aansluiten bij de wensen, 
ideeën voor andere activiteiten en of er animo is voor het begeleiden van deze 
uitstapjes. Op 22 februari willen we de uitkomsten hiervan bespreken en 
ideeën uitwisselen over dit onderwerp. 
De avond start om 20.00 uur bij ’t Wapen van Liempde. Ouders van 
jeugdleden ontvangen hierover nog een aparte uitnodiging. 
 
Rikken 10 maart: 
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom bij ’t Wapen van Liempde voor een 
gezellig avondje kaarten. Opgave is niet nodig. Bent u de nieuwe rik koning of 
koningin?  
 
Jaarvergadering 24 maart: 
Na een jaartje overgeslagen te hebben willen we in maart weer een 
jaarvergadering gaan organiseren. Deze zal plaatsvinden bij ’t Wapen van 
Liempde. Aanvang 20.00 uur. We hopen u daar weer te ontmoeten. 
 
Eten bij de buren 9 april: 
Zin in een gezellige avond met lekker eten en de kans om je buren beter te 
leren kennen? Eten bij de buren is precies de juiste gelegenheid. Met z’n 
tweeën maak je een voor-, hoofd- of nagerecht. Elke gang gebruik je bij een 
andere buur. Ruim van tevoren ontvang je een envelop met daarin informatie 
over welke ‘gang’ je mag maken en euro’s om boodschappen te doen. Je kunt 
jezelf met z’n 2-en aanmelden, maar met z’n 3-en mag ook! Dus nodig die 
(oudere) buurvrouw of buurman uit en vorm samen een team! We sluiten met 
z’n allen met een drankje gezamenlijk af in het Wapen van Liempde om 
gezellig na te praten. De eigen bijdrage voor deze activiteit is € 12.50 per 
persoon. Aanmelden via info@looeind.nl of bij Liesbeth van Erp kan t/m 18 
maart. 
 
 

                            Agenda 2022 
 

Februari 
Brainstorm jeugd 22-2 

 
Maart 

Kaarten 10-3 
Jaarvergadering 24-3 

 
April 

Eten bij de buren 9-4 
Paasactiviteit 16-4 

Kledinginzameling 23-4 
 
 

                                 Feestje?  
Wist u dat wij een feesttent, 
een koffiepercolator en een 
muziekinstallatie verhuren? 

Kijk eens op 
www.looeind.nl 
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Paasactiviteit 16 april: 
Informatie over deze activiteit volgt later. 
 
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. 
 
Jaarkalender (voorlopig) 2022: 
 

• 22 Februari: Brainstorm jeugdactiviteiten   

• 10 Maart: Kaarten onder voorbehoud    

• 24 Maart: Jaarvergadering 

• 9 April: Eten bij de buren      

• 16 April Paasactiviteit/Paaseieren zoeken 

• 23 April: Kledinginzameling      

• Mei: Wandeling/Wijnproeverij     

• Mei/Juni: Jeugdactiviteit/Kamp 

• 25 Juni: Buurtbarbecue 

• 9 Juli: Jeu de boules toernooi 

• Augustus: Zomervakantie 

• 4 September: Kofferbaksale      

• September: Bezoek aan DAF museum    

• Oktober: Jeugdactiviteit       

• Oktober: Kledinginzameling      

• Oktober: Kaarten        

• 19 November: Sinterklaas activiteit     

• December: Kerstmarkt 

• December: Kerstfilm 

• 31 December: Oliebollen bakken     
 
 
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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