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Nieuwsbrief nr 74,          februari 2018 

 

Eerste nieuwsbrief van het nieuwe bestuur!  
 

Afgelopen bestuursvergadering heeft Wouter de voorzittershamer laten vallen. Na het op-

rapen heeft hij de vergadering voor de laatste keer gesloten, als voorzitter van de Buurt- 

en Speeltuinvereniging 't Jaarsveldje. Gelukkig is Wouter niet uit beeld en hopelijk kunnen 

we nog regelmatig terugvallen op zijn jaren lange ervaring. Namens het Bestuur en inwo-

ners van Jaarsveld, Bedankt! 

 

De nieuwe generatie staat alweer in de startblokken. Ze vinden het allemaal belangrijk dat 

er regelmatig iets georganiseerd wordt om zo met elkaar een fijne leefomgeving te cre-

eren. Met heel veel plezier stellen wij de nieuwe bestuursleden aan je voor: 

 

Voorzitter:   Thomas Andriessen 

Secretaris:   Willeke Kindt 

Penningmeester:  Laurens Braakman 

Bestuurslid:  Kees Stigter 

 

Jan Verheul zit nog in zijn proeftijd en mogelijk kunnen we Jan verwelkomen in het bestuur.  

 

 
 

Ledenvergadering 

Als verenging zijn we verplicht een leden-

vergadering te organiseren. Graag nodi-

gen we je uit om hierbij aanwezig te zijn. 

De ledenvergadering zal plaatsvinden op 

dinsdag 20 februari 2018 a.s. Vanaf 19:30 

uur bent u welkom op de Adriaan Veer-

hof 17 in Jaarsveld.(bij Thomas thuis) Om 

20:00 uur opent de voorzitter de vergade-

ring. 

 

Agenda: 

- Samenstelling bestuur 

- Financiën  

- Activiteiten 2018 

- Ruimte voor inbreng leden 

 
 

Website www.jaarsveldje.nl 

Wil je op de hoogte blijven van alle 

nieuwtjes in en rond de Buurt en Speelver-

eniging. Houdt dan website in de gaten 

en like onze facebookpagina. Heb je zelf 

een nieuwtje, wij delen het graag voor je! 

 

 

 
 

Bingo 10 maart a.s.  

Op zaterdagavond 10 maart is er vanaf 

20:00 uur BINGO in het Verenigingsge-

bouw te Jaarsveld. We spelen weer 15 

rondes, er is een verloting met mooie prij-

zen en aansluitend spelen we de super-

ronde waarin u €150,- kunt winnen!  

 

U komt toch ook? 

 

De deuren gaan om 19.00 uur open. 

Kaartverkoop start om 19:30 uur.  

 

Koffie en thee zijn GRATIS. 
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Koningsdag 27 april 

De buurtvereniging wil deze dag niet stil-

letjes voorbij laten gaan. Daarom wordt 

er gekeken of er een samenwerking kan 

plaatsvinden met verschillende verenigin-

gen in Jaarsveld.  

 

Mocht je een goed idee hebben, stuur je 

idee dan naar ons op! 

 

Op dit moment staat er op de planning 

vlag hijsen, aubade en een bakje koffie 

met iets lekkers erbij.  

 

 

Activiteiten 2018 op een rij 
Ook dit jaar zullen er weer activiteiten ge-

organiseerd worden. Hieronder staat er 

een opsomming van de reeds bekende 

activiteiten. 

 

Lente of herfst uitje 

De buurvereniging heeft middelen om 

een lente of herfst uitje te faciliteren. Wij 

weten niet wat jij leuk vindt. Heb je een 

goed idee, laat het weten tijdens de le-

denvergadering van aanstaande 20 fe-

bruari.  

 

Bingo avonden (Schrijf het in je agenda!) 

Zaterdag 10 maart 2018  

in het verenigingsgebouw 

aanvang 20.00 uur 

 

Zaterdag 15 september 2018  

in het verenigingsgebouw 

aanvang 20.00 uur 

Kaartavonden  

Heb je wel eens afgevraagd hoe je moet 

klaverjassen of jokeren? Dan is er eens in 

de twee weken een avond waarbij je kan 

deelnemen aan een kaarttafel en het 

spel kan leren. Hiervoor hebben wij een 

speciale instructeur. Mocht hij niet aan-

wezig zijn dan kan Kees Stigter je natuurlijk 

alles uitleggen. Daarnaast zijn er 15 an-

dere spelers die het dan nog beter kun-

nen uitleggen. 

 

Het klaverjastoernooi  vind dit jaar plaats 

op 25 mei 2018. 

Voor meer informatie over de kaartavon-

den kijk op www.Jaarsveldje.nl of neem 

contact op met Kees Stigter.  

keesstigter@outlook.com 

 

Speelweek  

Natuurlijk zal er dit jaar weer een speel-

week plaatsvinden. Er wordt al goed na-

gedacht over het thema. 

 
Dit jaar zal de speelweek plaatsvinden 

vanaf dinsdag 17 t/m vrijdag 20 juli 

 

Contactgegevens Jaarveldje 

t.a.v. Secretaris Willeke Kindt 

E-mail: Info@Jaarsveldje.nl 

Website: www.jaarsveldje.nl  

Facebook: /jaarsveldje/  

http://www.jaarsveldje.nl/
mailto:Info@Jaarsveldje.nl
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