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Nieuwsbrief nr 73  oktober 2017 

 

Het is een tijdje stil geweest, maar hier is dan toch weer een nieuwe nieuwsbrief. 

Het kaartseizoen 2017-2018 is begonnen en Sinterklaas komt weer naar Jaarsveld. 

Nieuw dit jaar: een vrijwilligersavond in het Verenigingsgebouw met als thema: 

“samen zijn we Jaarsveld”. 

 
SAMEN ZIJN WE JAARSVELD 

Vele clubs en vereniging organiseren leuke 

activiteiten. Weet jij wat er allemaal geor-

ganiseerd wordt in en rond Jaarsveld? 

 

Buurt- en Speeltuinvereniging ‘t Jaarsveldje 

nodigt iedereen van harte uit voor  de  

        ’samen zijn we Jaarsveld avond’  

op donderdag 16 november in het Vereni-

gingsgebouw in Jaarsveld.  

Het wordt een soort “Meet & greet”, waarin 

de diverse clubs en verenigingen zich kun-

nen presenteren aan de inwoners in en 

rond Jaarsveld.  

Vanaf 19:30 uur ben je welkom en staat de 

koffie klaar. Als iedereen koffie heeft wordt 

rond 20:00 uur de avond officieel geopend 

en worden enkele vrijwilligers voor hun bij-

dragen in het zonnetje gezet. Vervolgens 

kun  je langs de verschillende tafels lopen 

waar de verenigingen zichzelf presenteren. 

Maak een praatje en kom erachter dat je 

samen dezelfde interesses hebt. 

  

We hopen op een gezellige avond waarop 

we elkaar kunnen inspireren, door ideeën 

uit te wisselen. Zo leren we elkaar (nog) 

beter kennen. Want we zijn op elkaar aan-

gewezen; samen kunnen we er voor zorgen 

dat Jaarsveld een fijne leefomgeving is en 

blijft. 

 

De buurtvereniging heeft al een groot aan-

tal verenigingen benaderd. Op dit moment 

hebben de volgende organisaties al en-

thousiast gereageerd: 

 Polsstokvereniging Jaarsveld 

 Chr. Gemengde Zangvereniging  

“De Lofstem” 

 Werkgroep Behoud Lopikerwaard 

 Muziekvereniging Crescendo Lopik  

 Jongens / Meisjes club 

en natuurlijk 

 Buurt- en Speeltuinvereniging ‘t Jaars-

veldje 

En een viertal clubs denkt nog na over de 

mogelijkheden. 

 

Het kan natuurlijk zijn dat we een club ver-

geten zijn. Heb je een club en wil je graag 

een kraampje bemensen, neem dan even 

contact op met Wouter Geudeke, Adriaan 

Veerhof 15, Jaarsveld. Mailen mag ook: 

geudegreef@hetnet.nl 

 

Het definitieve avondprogramma wordt 

nog uitgewerkt, maar het staat al wel vast 

dat er een GRATIS verloting plaats gaat 

vinden, waarmee leuke prijsjes te winnen 

zijn... 

WE ZIEN JULLIE GRAAG op 16 NOVEMBER! 
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Afzender: …………………………………..  Telefoon: ………………………………. 

       E-mail: ………………………………….. 

Ik help graag mee voorbereiden / Nee sorry, dit jaar kan ik niet helpen  

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Inleveren bij Wouter Geudeke 

Adriaan Veerhof 15 in Jaarsveld 

Uiterste inleverdatum vrijdag 10 november 2017 
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INTOCHT SINTERKLAAS IN JAARSVELD 

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit 

jaar gepland op 18 november. Pakjes-

boot 12 komt dan aan in Dokkum.  

Als het goed gaat komt hij de zaterdag 

na de landelijke intocht aan in Lopik en 

op zaterdag 2 december in Jaarsveld. 

De buurtvereniging ontving eind septem-

ber de definitieve bevestiging: 

 

Sinterklaas komt dus zaterdag 2 decem-

ber met de boot om 10.00 uur aan bij de 

voormalige loswal in Jaarsveld.  

 

Zijn jullie er ook weer bij? Opgeven kan 

tot 10 november. Lever onderstaand 

strookje in bij Wouter Geudeke, Adriaan 

Veerhof 15, Jaarsveld.  

 

 

 
KAARTSEIZOEN weer begonnen 

De klaverjassers en 

jokeraars verzame-

len zich weer om de 

week op vrijdag-

avond, op de zolder 

bij Piet en Corry Verweij. 

De datums staan op www.jaarsveldje.nl 

Voor meer informatie: 

Kees Stigter: 

Tel: 06-51455024 

e-mail: keesstig-

ter@outlook.com 

 

 
CLUBKAS CAMPAGNE  

RABOBANK 

 
De stemperiode voor UW 

Rabobank Clubkas 

Campagne zit erop en 

de uitslag wordt 31 ok-

tober a.s. bekend ge-

maakt! Ruim 3.200 leden 

van de Rabobank 

brachten meer dan 

16.000 stemmen uit op 

hun favoriete club(s). 

Nog niet eerder hebben zoveel clubs 

(190) zich aangemeld.  

Heeft u ook gestemd op de buurtvereni-

ging? Onze dank is groot! 

 

Zodra het bedrag bekend is, zullen we 

dat laten weten via 

www.facebook.com/jaarsveldje en 

www.jaarsveldje.nl 

http://www.jaarsveldje.nl/
mailto:keesstigter@outlook.com
mailto:keesstigter@outlook.com
http://www.facebook.com/jaarsveldje
http://www.jaarsveldje.nl/

