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Beste leden, 
Zoals elk jaar hebben we het jaar traditiegetrouw afgesloten met het bakken 
van vele oliebollen bij Bakkerij van Eijndhoven. We kijken hier weer met een 
tevreden gevoel op terug. Het was hard werken voor onze groep vrijwilligers 
maar het was tevens een hele gezellige dag! 
Voor het nieuwe jaar hebben we alweer wat activiteiten op de agenda staan. 
We zien jullie daar graag weer. 
  
3 Maart Jaarvergadering + nadien rikken en keezen. 
Door het bestuur zijn afgelopen jaar de statuten voor onze vereniging 
aangepast naar de geldende regels van deze tijd. Via de mail ontvangt u 
binnenkort deze statuten ter inzage. Deze statuten moeten door de leden 
goedgekeurd worden. We hopen dan ook op uw aanwezigheid.  
Een aparte agenda voor de vergadering ontvangt u ook binnenkort. 
Aansluitend aan de vergadering willen we er nog een gezellige avond van 
maken waarbij gerikt en gekeezt kan worden. We horen graag of u aanwezig 
bent en met welk spel u mee wil doen. Er zijn mooie prijzen te winnen. 
De vergadering start om 20.00 uur. 
 
18 Maart Landelijke opschoondag: 
Op 18 maart vindt de landelijke opschoondag plaats. We hebben ons als 
buurtvereniging Looeind aangemeld om onze eigen buurt mee schoon te 
maken. De gemeente zorgt voor handschoenen, afvalzakken, afvalgrijpers 
en veiligheidsvesten. Wij zorgen voor een schone buurt. Een leuke activiteit 
voor het hele gezin, waarbij we ook nog eens bijdragen aan onze eigen 
leefomgeving. Doe je mee? We verzamelen om 13.30 bij Celes en Hester van 
Zuijlen, Barrierweg 19, voor koffie/thee met iets lekker. Daarna gaan we aan 
het werk. Om 4 uur zien we elkaar weer bij Thijs en Christel van Leeuwen 
(Hofstad 8) voor een afsluitend borreltje. Meld je aan bij info@looeind.nl en 
dan maken we er samen een gezellige, nuttige middag van.  
 
25 Maart Eten bij de buren: 
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 5 
maart. 
 

                            Agenda 2023 
 

Februari 
 

Maart 
Jaarvergadering 3-3 

 
Landelijke opschoondag 18-3 

 
Eten bij de buren 25-3 

 
April 

Paasactiviteit 8-4 
 

Kledinginzameling 22-4 
 

Bezoek aan Textielmuseum  
Tilburg 23-4  

 
Juli 

Buurt Barbecue 1-7 
 
 

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

Kijk eens op 
www.looeind.nl 
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Paasactiviteit 8 april: 
Het bestuur wil graag samen met enkele ouders deze activiteit organiseren. 
Tevens zoeken we ook nog een leuke locatie hiervoor. Heb je zin om mee te 
helpen of wil je je tuin beschikbaar stellen dan horen we dit graag.  
 
Kledinginzameling 22 april: 
Bewaar uw oude kleding en schoenen nog even dan komen we ze bij u 
ophalen op 22 april. Vrijwilligers die in de ochtend een uurtje kunnen helpen 
kunnen zich alvast aanmelden. Verdere info volgt in een volgend Looeindje. 
 
Bezoek aan Textielmuseum Tilburg 23 april: 
Onder begeleiding van een gids brengen we op zondag 23 april een bezoek aan 
het Textielmuseum in Tilburg. We zullen hier onder andere de koninklijke 
gordijnen gaan bekijken die in Tilburg zijn gemaakt. De rondleiding start om 
13.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur. We sluiten af met koffie met 
gebak.  
Graag horen we wie er mee wil gaan en of je beschikbaar bent om te rijden. 
 
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 
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