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Beste leden, 
Op dit moment zijn wij bezig met de eerste voorbereidingen om wat activiteiten 
in de buurt te laten plaatsvinden. Er komen steeds meer coronaversoepelingen 
en het einde van de pandemie lijkt in zicht.  
Wij hebben wel weer zin in een activiteit! Jullie ook? 
Het is nog niet zeker dat alle activiteiten doorgang kunnen vinden maar 
daarvan houden we jullie op de hoogte. 
 
Vorig jaar hebben er weinig tot geen activiteiten plaatsgevonden. Het voorstel 
is daarom de contributie van dit jaar op te schorten. Aan degenen die al voor 
dit jaar betaald hebben, wordt de contributie teruggestort. 
 
Rikken 
Allereerst willen we een kaartavond organiseren op donderdagavond 1 juli. 
Deze kan plaatsvinden (in de binnentuin) bij het Wapen van Liempde en begint 
om 20.00 uur. Graag aanmelden bij een van onze bestuursleden of via 
info@looeind.nl. 

 
 
Kindermiddag 
Het idee is ontstaan om in plaats van een kamp een kindermiddag te 
organiseren. Vind je dit een goed idee en hebben je kinderen weer zin om 
elkaar te zien, meld je dan z.s.m. aan bij een van onze bestuursleden of via 
onze mail: info@looeind.nl. Bij voldoende animo zal deze voor de 
zomervakantie, in juli, gaan plaatsvinden. 
 
Kofferbaksale 
Op zondag 5 september willen we onze jaarlijkse kofferbaksale laten 
plaatsvinden. Dit is onder de huidige regels nog niet toegestaan maar tegen 
die tijd kan deze hoogstwaarschijnlijk wel doorgang vinden. 
  
We zoeken nog vrijwilligers om deze mooie activiteit te kunnen organiseren. 
De laatste jaren hebben laten zien dat vele handen de organisatie een stuk 
lichter maken. 
 
We zoeken nog vrijwilligers om te helpen met: 
 - het gereed maken van het terrein  
(zaterdagavond 4 september – begin van de avond);  
 - enkele personen bij de entree; 
 - begeleiden van de auto’s naar hun plek; 
 - bemanning van het koffiekraampje; 
 - opruimen van het terrein na afloop op zondagmiddag. 
 
Heb je zin en tijd om je steentje bij te dragen, geef je dan op via 
info@looeind.nl of bij een van onze bestuursleden. Wij zijn erg blij met je hulp! 
 
 
 
 

   
Agenda 2021 

 
Juni 

Rikken 1-7 
 

Juli 
Kindermiddag  

 
September 

Kofferbaksale 05-09  
Borrel 05-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Borrel 
Wij hebben geworsteld met de vraag of we de barbecue dit jaar door moeten 
laten gaan. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een borrelmiddag een goed 
alternatief kan zijn. Deze zal dan zijn na de kofferbaksale op zondag 5 
september bij bestuurslid Liesbeth van Erp van 16:00-20:00 uur, Barrierweg 
29. Heb je wel weer zin in een borrel geef je dan op via info@looeind.nl of bij 
een van onze bestuursleden. Graag vóór 1 september! 
 
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 
Noud Versteden – 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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