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Jeugdactiviteit ijskarten 
Om ook onze jeugd die niet meer mee mag op buurtkamp een leuke 
buurtactiviteit te bieden, hadden we iets gaafs bedacht: ijskarten. Helaas is er 
te weinig animo kenbaar gemaakt om deze activiteit te gaan organiseren.  
 
Laserpistolen 
Afgelopen jaar is voor het buurtkamp een set van 8 lasergamepistolen 
aangeschaft. Deze zijn te leen voor alle buurtleden. Leuk voor een 
verjaardagsfeestje of een familiedag. Via een mail naar info@looeind.nl zijn de 
pistolen te reserveren.  
 
13-02 Jaarvergadering 
Op 13 februari houden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Ditmaal om 20.00 
uur bij het Wapen van Liempde. We rekenen op jullie komst. Een uitnodiging 
met de agenda volgt nog, noteer de datum vast in de agenda.  
 
Carnaval: Soos en seniorenmiddag 
Wij feliciteren onze buurtgenoten adjudant Harm en jeugdadjudante Loes en 
wensen hen, en alle andere buurtleden, een mooie carnaval.  
Om aan de feestvreugde bij te dragen kunnen alle jeugdleden gratis 
toegangskaarten voor De Soos van 22 tot en met 25 februari ophalen op 
vrijdag 21 februari tussen 18.00 en 19.00 uur bij Hester van Zuijlen, Barrierweg 
19. 
Voor de seniorenmiddag,  de traditionele carnavalsmiddag voor 55+ers en 
mindervaliden op 9 februari kunnen 2 consumptiebonnen opgehaald worden 
op vrijdag 7 februari tussen 18.00 en 19.00 uur bij Liesbeth van Erp, 
Barrierweg  29. 
 
14-03 Darten en kaarten 
Op zaterdagavond 14 maart vindt het jaarlijkse darttoernooi van 
buurtvereniging Looeind plaats. Wie wint de felbegeerde felicitaties van Geert? 
Om half 8 verzamelen we bij Geert en Desiree van Laarhoven, Looeind 11. 
Om 8 uur start het toernooi. Ook voor kaarters (rikken en kezen) staan tafels 
gereed voor een avond spelplezier. Opgeven voor deze activiteit via 
info@looeind.nl of bij een van de bestuursleden.  
 
31-03 Rikken  
Dinsdag 31 maart kunnen leden van onze buurt rikken bij Het Wapen van 
Liempde. Om 20.00 uur wordt gestart, er wordt een drankje genuttigd en er zijn 
weer mooie prijzen te winnen. 
 
11-04 Paasactiviteit 
Jaarlijks organiseert buurtvereniging Looeind op paaszaterdag een 
paasactiviteit. Om deze activiteit ook dit jaar weer te kunnen organiseren 
zoeken we ideeën voor een leuke invulling en buren die willen helpen. Meld je 
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Feestje?  
Wist u dat wij een 

feesttent, een 
koffiepercolator en een 

muziekinstallatie 
verhuren? En laserpistolen 

uitlenen? Kijk eens op 
www.looeind.nl 
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aan via info@looeind of bij de bestuursleden.  
 
18-04 Kledingactie 
Op zaterdag 18 april komen we langs om oude kleding op te halen. Uw oude 
kleding moet vanaf 10 uur aan de weg staan. Voor deze activiteit zoeken we 
vrijwilligers, bij voorkeur met een auto met aanhanger. We starten om 10 uur 
bij Eddy de Maeyer, Barrierweg 1. Het ophalen duurt maximaal 2 uur en geeft 
een mooie opbrengst voor onze buurt. Opgeven via info@looeind.nl of bij een 
van de bestuursleden.  
 
15/16/17-05 Kamp  
Alle kinderen vanaf groep 3 tot en met de eerste van de middelbare zijn van 
harte welkom op ons buurtkamp! Een ouderwets kamp dit keer: 3 dagen en 2 
nachten in Bladel in een blokhut. De kampcommissie is al volop bezig met de 
voorbereidingen. Meld je snel aan via info@looeind.nl. Het kamp start vrijdag 
15 mei om 18.30 uur en duurt tot zondag 17 mei 13.00 uur.  
 
Bestuursleden gezocht 
In verband met het vertrek van 2 mensen uit het bestuur zijn we dringend op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. Ben je iemand, of ken je iemand, voor wie dit 
echt iets is, laat het ons weten. 
 
Bestuur 
Hester van Zuijlen – Gedeeld voorzitter (0411-677282) 
Noud Versteden – Gedeeld voorzitter (06-52560457) 
Eddy de Maeyer – Penningmeester (06-41657839) 
Liesbeth van Erp – Secretariaat (0411-633196) 
Willyanne van den Biggelaar - Bestuurslid ( 0411-632858) 
Bas Metselaar – Bestuurslid (06-19760447) 
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