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Nieuwsbrief nr 74  november 2017 

 

Donderdag 16 november 2017 van 19:30 tot 22:00 uur: 

“Samen zijn we Jaarsveld” 
Vele clubs en verenigingen organiseren 

leuke activiteiten. Weet jij wat er allemaal 

georganiseerd 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 programma: 

Vanaf 19:30 uur ben je welkom en staat de 

koffie klaar. Bij binnenkomst ontvang je een 

gratis lootje. 

In de zaal staan de volgende organisaties 

klaar om van alles te vertellen: 

 Polsstokvereniging Jaarsveld  

 Chr. Gemengde Zangvereniging “De 

Lofstem”  

 Werkgroep Behoud Lopikerwaard  

 Muziekvereniging Crescendo Lopik  

 Stichting Bazar Jaarsveld  

 Hervormde gemeente Jaarsveld  

 Eben Haëzerschool Jaarsveld  

 Jongens / Meisjes club  

 Stichting Kunst en Cultuur Lopik  

 Scouting Clifford Reichert  

 Buurt- en Speeltuinvereniging ’t Jaars-

veldje 

 

20:00 uur Officiële opening 

De woordvoerder opent de avond met 

een welkomstwoord en vertelt over het 

ontstaan van de ‘Samen zijn we Jaarsveld’ 

avond en waarom we deze avond hebben 

georganiseerd. Hierna worden er 4 vrijwilli-

gers van de buurtvereniging ‘t Jaarsveldje 

naar voren gevraagd. Wij willen deze vrijwil-

ligers in het zonnetje zetten voor hun jaren-

lange bijdragen in het bestuur. 

Het officiële gedeelte wordt afgerond met 

het trekken van lootjes. Misschien win je 

zomaar een leuk prijsje… 

 

Vanaf 20:30 uur kun  je langs de verschil-

lende tafels lopen waar de verenigingen 

zichzelf presenteren. Maak een praatje en 

kom erachter dat je samen dezelfde inte-

resses hebt. 

  

Om 22:00 uur ruimen we (samen) op en 

maken we de zaal weer netjes. 

 

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. 

 

WE ZIEN JULLIE GRAAG op 16 NOVEMBER! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 

 
Niet veel moeite …. 

 

Twaalf jaar geleden werd ik als ouder van 

drie kinderen gevraagd de buurtvereni-

ging te helpen bij het opbouwen van het 

veld voor de speelweek. Leek me niet 

veel moeite, dus ach voor lachende kin-

dergezichten doen we een hoop dus op-

bouwen maar. Met elkaar en met een 

hoop lol was het eigenlijk in een halve 

zaterdag voor elkaar. 

Toen het jaar erop toch maar naar de 

jaarlijkse vergadering van de buurtvere-

niging om eens te luisteren wat de plan-

nen waren voor het komende jaar. In de 

vergadering met ongeveer 15 personen 

werden de taken verdeeld en ik zou het 

springkussen en het toilet regelen, 4 tele-

foontjes leek me geen moeite. De speel-

week was een groot succes. 

Het jaar erop gingen we los. Ik ging meer 

doen bij de buurtvereniging, we organi-

seerde een herfstuitje naar de Efteling 

met mij als aanspreekpunt, heel veel 

strookjes van de deelnemers in de brie-

venbus, 1 avondje overzicht maken, 4 

telefoontjes, 2 mailtjes naar de Efteling en 

2 telefoontjes, 1 email naar de busmaat-

schappij en daar gingen we met 115 per-

sonen in 2 bussen naar de Efteling. Eigen-

lijk geen moeite. Buurtvoetbaltoernooi, 

strookjes in de bus, 1 avondje teams sa-

menstellen, 1 avondje scorebord maken 

en klaar met mijn inbreng. Dan het forel-

vissen dat Kees al jaren organiseert, mijn 

inbreng: 2 mailtjes naar de busmaat-

schappij. En Wouter die de Sinterklaas 

intocht regelt, mijn inbreng: helpen met 

klaarzetten van de tafels en stoelen, de 

muziek en de burgemeester ontvangen 

en koffie inschenken. Koninginnedag on-

der de bezielende leiding van Didy, mijn 

inbreng: zorgen dat de grote tent (toen 

net nieuw) op de juiste wijze opgebouwd 

en afgebroken wordt. 

Nieuwe speeltuin samen met de school, 

mijn inbreng: 1 keer met groep 8 naar de 

gemeente. 

Eigenlijk allemaal geen moeite, maar al-

les bij elkaar best wel wat. En nu mijn 

jongste naar de middelbare school is ge-

gaan en mijn eigen ideeën op zijn, ga ik 

er mee stoppen. 

 

MAAR nu kom jij om de hoek, want de 

groep van 15 is door de jaren namelijk 

teruggelopen naar 5 personen en dat is 

te weinig en dan wordt het wel veel 

moeite. Dus meld je aan en wordt een 

onderdeel van de buurtvereniging die 

een kleine deel organiseert en verse 

nieuwe ideeën spuit. Lijkt me niet echt 

veel moeite. 

 

Met een buurtvriendelijke groet, 

Bram Brouwer   

 
 

 

 

 


