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Beste leden, 
We zijn het voorjaar goed begonnen met leuke activiteiten. Op een stralende  
paaszaterdag hebben de kinderen paaseieren gezocht en pizza gegeten. Met 
dank aan Peter en Marleen Vullings. We mochten gebruik maken van de oven 
in het bakhuisje. Dit was een leuke ervaring voor de kinderen.  
De kledinginzameling leverde dit jaar € 164,64 (588 kg) op. 
Op 13 mei zijn we met een groepje wijnliefhebbers naar Boxtel gegaan voor de 
wijnproeverij. We hebben hier veel wijsheid opgedaan over de smaken en 
aroma’s die bepalend kunnen zijn voor een lekkere fles wijn. Op de website 
vindt u van de activiteiten wat sfeerplaatjes Nieuws – Buurtvereniging Looeind 
 
Wandelclub zonder verplichtingen: 
Er is met veel enthousiasme gereageerd op het initiatief om te gaan wandelen. 
Inmiddels is er een groepsapp aangemaakt. Hier kan indien nodig afgestemd 
worden wie er wanneer gaat wandelen. Startpunt zijn de paaltjes op de 
splitsing Looeind/Essenstraat. Mocht u zin hebben om aan te sluiten laat het 
dan weten via de mail.  
 
Straatspeeldag 8 juni: 
We hebben helaas geen enkele reactie gehad op ons voorstel om een 
straatspeeldag te organiseren. Daarom hebben we jammer genoeg moeten 
besluiten om deze activiteit te annuleren. 
 
Buurt Barbecue 25 juni: 
De barbecue vindt dit jaar plaats bij Wil Welvaarts en zijn vriendin Nellie aan 
de Barrierweg 64A. Fijn dat Wil zijn tuin hiervoor beschikbaar wil stellen. 
We hebben besloten om deze activiteit alleen voor de volwassenen te 
organiseren. De avond start om 19.00 uur. 
Aanmelden voor de barbecue kan nog tot 11 juni via info@looeind.nl 
 
Jeu de boules toernooi 9 juli: 
Zin in een avondje gooien met de ballen. Noteer het alvast in uw agenda! 
De tuin van Ad en Bea Knoops is deze keer beschikbaar hiervoor. U moet zelf 
uw jeu de boules ballen meebrengen. Aanvang 19.30 uur. 
Aanmelden kan tot 2 juli via info@looeind.nl 
 
Kofferbaksale 4 september: 
Het is inmiddels een traditie geworden die vast op de activiteitenkalender van 
Liempde is te vinden. Voor onze vereniging is het een activiteit die meestal een 
mooi bedrag voor onze kas oplevert. We hopen dat we ook dit jaar weer een 
beroep mogen doen op verschillende vrijwilligers om deze dag tot een succes 
te maken. Heeft u zin en tijd om te komen helpen dan horen we dit weer 
graag. We zoeken mensen voor de opbouw en afbouw van het terrein, bij de 
entree en koffie en thee verkoop. We horen het weer graag. 

                            Agenda 2022 
 

Mei 
 

Juni 
Buurt Barbecue 25-6 

 
Juli 

   Jeu de boules toernooi 9-7 
 

Augustus 
Vakantie 

 
September 

Kofferbaksale 4-9 
 

Oktober 
 Toverland 9-10 

                              
 
 

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

Kijk eens op 
www.looeind.nl 
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Toverland 9 oktober: 
We gaan in het najaar met de kinderen naar Toverland. Meer info hierover 
volgt later maar noteer het alvast in uw agenda. 
 
Contributie 2022: 
Heeft u de contributie al betaald? Zo ja dan mag u dit berichtje vergeten! 
We verzoeken u om de contributie over te maken op ons 
bankrekeningnummer:  NL10RABO0128707623 
Gezinnen € 30,- 
Alleenstaande € 20,- 
 
 
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) 
 
 
Secretariaat: Barrierweg 29 

Bankrekening: NL10RABO0128707623  

Website: www.looeind.nl 

E-Mail: info@looeind.nl 
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