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Nieuwsbrief nr 76, mei 2018 

 

Speelweek in Jaarsveld! 
Vanaf dinsdag 17 t/m 20 juli zal op het 

trapveldje de speelweek van 2018 plaats-

vinden.  

 

Vorige jaar was het thema ‘Tijdmachine’. 

Waar we allemaal even stil stonden bij de 

tijd. Van de prehistorie tot in de verre toe-

komsten werden er gebouwen gebouwd 

door meer dan 40 kin-

deren. Ook stond er 

een echte tijdma-

chine waar een ver-

warde professor mee 

door de tijd reisde. 

Gelukkig heeft hij zijn 

weg terug gevonden 

mede door alle kin-

deren.  

 

Dit Jaar willen wij een leuke thema be-

denken voor de kinderen vanaf 6 jaar tot 

en met 12 jaar (groep 8). Daarvoor heb-

ben we wat hulp bij nodig.  

 

 
 

Op dinsdag 29 mei om 20:00 organiseren 

we een creatieve avond om een thema 

te bedenken. Daarnaast kijken we nog 

naar leuke activiteiten. Ben jij daar ook 

bij? De locatie is op de Adriaan Veerhof 

17 in Jaarsveld (bij Thomas). Laat even an 

Thomas weten of je erbij bent. 

 

 

 
Buurtbarbecue 

Op vrijdag 20 juli zal de speelweek weer 

worden afgesloten met een gezellige 

buurtbarbecue. 

Iedereen is van 

harte uitgeno-

digd, dus noteer 

maar vast in de 

agenda: barbe-

cue op vrijdag 

20 juli. Een 

mooie gelegen-

heid om nieuwe 

en bekende bu-

ren te spreken. 

 

 
Klaverjastoernooi  

 
Kun jij Klaverjassen? Dan moet je zeker 

meedoen met het Klaverjastoernooi 2018, 

Het Klaverjastoernooi is op 26-05-2018 en 

wordt gehouden bij Piet en Corry Verwey. 

De zaal is om 13:30 uur open en het kaar-

ten begint om 14:00 uur. 

  

Opgeven kun je doen bij Kees Stigter 06-

51455024 of 0348554468 Of per mail: kees-

stigter@outlook.com. 

  

We spelen 4 bomen waarvan je er 1 kunt 

afschrijven.  
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Terugblik Koningsdag 

De Buurt- en Speeltuinvereniging heeft 

deze dag zeker niet stilletjes voorbij laten 

gaan. Tijdens de aubade waren er meer 

dan 100 mensen aanwezig.  

 

 
 

Op het terrein achter het dijkhuis stonden 

er verschillende spelletjes en een spring-

kussen voor de kinderen. Stichting Kunst 

en Cultuur en de Hervormde kerk hebben 

het programma aangevuld met een 

stukje geschiedenis of een unieke zicht op 

en rond Jaarsveld. Oja, Als je er niet was, 

heb je zeker de heerlijke hamburgers ge-

mist. Zoals Thomas (meerdere malen)ver-

telde, “Hamburgers van topkwaliteit!”.  

 

 
 

Mocht je voor volgend jaar ook leuke 

ideeën hebben, laat het ons weten via 

info@jaarsveldje.nl.  

 

Wie weet komt de zeephelling wel terug! 

               

 

 

 

 
Bestuurswijziging 

Na Bijna 20 jaar zal Kees Stigter zijn activi-

teiten rond de Buurt- en Speeltuinvereni-

ging stoppen. Dit betekent dat het kaar-

ten, indien iemand het wil overnemen, 

zullen stoppen.  

 

Mocht je het willen voortzetten, neem 

dan contact op met Kees of Thomas. Er 

zijn nog maar weinig locaties in de omge-

ving waar je nog kan klaverjassen of joke-

ren.   

 
We zoeken een creatieveling(en) 

De Buurt- en Speeltuinvereniging maakt 

gebruik van een (Wordpress) website en 

facebook, daarvoor zoeken we iemand 

die de website en facebook kan onder-

houden op technisch onderdelen. Kan jij 

ons helpen? Mail naar: info@jaarsveld.nl  

 
AVG 

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene ver-

ordening gegevensbescherming (AVG) in 

werking.  

 

Dit heeft ook invloed op vrijwilligers die 

zich opgeven om te helpen aan activitei-

ten. Bij aanmelding als vrijwilliger wordt je 

automatisch in ons adressenbestand op-

genomen. Dit bestand gebruiken wij en-

kel alleen om jullie op de hoogte te bren-

gen van nieuws voorafgaand aan de ac-

tiviteiten. Wij zullen dan ook altijd vragen 

bij het versturen van deze nieuwsbrieven 

of de nieuwsbrief gewenst is of niet. 

Mochten wij niets vernemen, dan blijf je 

automatisch in het bestand, anders 

graag even een retourmail of mailen 

naar info@jaarveld.nl dat je uitgeschre-

ven wilt worden. 

 
Website www.jaarsveldje.nl 

Wil je op de hoogte blijven van alle 

nieuwtjes in en rond de Buurt- en Speel-

tuinvereniging. Houdt dan website in de 

gaten of like onze facebookpagina. Heb 

je zelf een nieuwtje, wij delen het graag 

voor je!  


