Nieuwsbrief nr 79,

oktober 2018

De laatste nieuwsbrief van het jaar ligt weer op de deurmat of hij bleef weer haken achter
al die harige tochtstrippen achter de brievenbusklep. In deze nieuwsbrief lees je wat er
gaat gebeuren de komende tijd, zoals 26 oktober met zijn allen Karten als Max Verstappen, Sinterklaas intocht en een verzoek om mee te denken voor activiteiten voor het aankomend jaar.
heeft en altijd op de hoogte is wat er alHij komt, Hij komt de lieve goede Sint…
lemaal gebeurt.
♫♪ We kijken er weer met zijn allen naar
uit om de goedheiligman weer te ontMocht dit de eerste keer zijn dat je naar
vangen met alle kinderen uit de buurt
de Sinterklaasintocht in Jaarsveld komt.
met muziek en wat te drinken.
Dan is het handig om te weten hoe het
gaat. Om 10 uur komt de Sint met zijn
De intocht van Sinterklaas begint dit jaar
Pieten binnen in het buurtgebouw en
in de gemeente Zaanstad. Op 17 noroept de kinderen naar voren, gecategovember komt Sinterklaas met zijn Pieten
riseerd op leeftijd. Elk meisje of jongen
aan in Zaandijk, daarna gaat hij te paard
krijgt hetzelfde jongens of meisjes calangs alle plaatsen in Nederland. Jaarsdeautje. De kinderen mogen het nog niet
veld zal hij ook passeren en daarom is
open maken. Pas wanneer iedereen een
leuk om daarbij te zijn.
cadeautje heeft maken we het met zijn
allen tegelijk open.
De ‘ik kom even hoogte nemen’ Piet sa
men met de ‘we gaan het weer organiseren’ Piet hebben al laten weten dat Sinterklaas aanmeert bij de Loswal aan het
einde van de van Alterenlaan. De ‘Ik kom
op tijd’ Piet liet weten dat we om 10 uur
klaar moeten staan.
Het is niet vanzelf sprekend dat de Sint
alles van ‘luister en kijk’ piet te horen
krijgt. Vind je het leuk dat er iets verteld
wordt over je kind(eren), dan kan je het
neerzetten in het antwoordstrookje bij
Need to Know Sint.
De Sint heeft niet zoveel tijd die zaterdag
dat we bij elk kind kunnen stilstaan, maar
hij zal selectief iets kunnen vragen of vertellen over wat er is opgeschreven. Zo
laten hij zien dat de Sint overal Pieten

Zijn jullie er ook bij? Opgeven kan tot 16
november.
Lever onderstaand strookje in bij Wouter
Geudeke, Adriaan Veerhof 15, Jaarsveld.

ANTWOORDSTROOKJE INTOCHT SINTERKLAAS IN JAARSVELD, ZATERDAG 1 DECEMBER
Naam
Geboortedatum
……………………………….. ……-………-…………
……………………………….. ……-………-…………
……………………………….. ……-………-…………
……………………………….. ……-………-…………
Ik heb voor totaal ….. kinderen à € 5,- = €.

Groep… basisschool Need to Know Sint
…………..
……………….
…………..
……………….
…………..
……………….
…………..
(Z.O.Z) ……………….
….,- bijgevoegd in gesloten envelop

(niet leden betalen €. 7,50 per kind)

Meld je
SNEL aan!!
Voor a.s
maandag

Reminder: Herfstuitje - KARTEN op
vrijdag 26 oktober
We hebben een kartbaan gereserveerd
op vrijdagavond 26 oktober
voor maximaal 40 personen bij de Kartfabrique in Utrecht.
Er worden 4 heats gereden met maximaal
14 tot 20 personen per heat. Dus iedereen
rijdt twee keer. De organisatie houdt de
tijden bij wie het snelste is tijdens de eerste heat, zodat in de tweede heat de
Snelle Jelles vooraan met elkaar kunnen
rijden/strijden. Tussen de heats zitten 15
minuten, waarin wat gedronken kan worden. Het drinken wordt verzorgd door de
buurtvereniging.
Totale kosten p.p.: € 20,(Deze activiteit kan alleen doorgaan met
een minimaal aantal van 12 deelnemers.)
Let op: Ben je 135cm lang dan kun je al
mee! De kinderen onder de 14 zullen in
een eigen heat rijden. De kinderen boven
de 14 zullen meerijden met de volwassenen. Dus neem je papa mee voor de race van het jaar.
We worden om 18:00 verwacht bij de
Kartfabrique. We verzamelen om 17:15
uur op het Trapveldje in Jaarsveld. Samen
kijken we wie kan rijden en wie met wie
mee kan rijden. Om 17:30 uur vertrekken
we met eigen vervoer richting Utrecht.
Ga je mee en word jij de nieuwe “jaarsveldse” Max Verstappen, stap dan je in
de kart? Vul het antwoordstrookje (vorige
nieuwsbrief) in en lever het uiterlijk 15 oktober in bij Joey Broekhuizen, van Vianenhof 12 in Jaarsveld

We zoeken nog steeds een
Penningmeester, Iets voor jou?
Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger(s) die het leuk vind om met
geld om te gaan en daarnaast
voor de verenging de kas bij te houden.
Interesse? Stuur een berichtje naar
info@jaarsveldje.nl met onderwerp:
“Ik wil graag de Buurt- en Speeltuinvereniging helpen met de financiën en toetreden in een leuke vrijwilligersgroep.”
Ideeën voor volgend jaar.
We zoeken het allemaal “inspiratie”.. Nee
jo, inspiratie zat maar wat vinden wij nu
allemaal leuk. Mocht je de komende tijd
nagedacht hebben over leuke activiteiten en je denkt dat zouden vast meer
mensen uit de buurt leuk vinden, neem
dan even polshoogte bij de buurtvereniging. Wanneer wij weten wat je allemaal
leuk vindt, kunnen wij het vast organiseren.
Natuurlijk ben je van harte welkom om
een vergadering bij te wonen. De vereniging streeft ernaar om een programma
begin volgend jaar volledig af te hebben.
Ik zeg altijd maar zo, Samen zijn we Jaarsveld en samen maken we mooie herinneringen voor onszelf en onze kinderen.

Website www.jaarsveldje.nl
Wil je op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes in en rond de buurtvereniging.
Houdt dan website in de gaten of like
onze facebookpagina. Heb je zelf een
nieuwtje, wij delen het graag voor je!

 ANTWOORDSTROOKJE INTOCHT SINTERKLAAS IN JAARSVELD, ZATERDAG 1 DECEMBER
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 (hij kon het niet laten )
Uiterste inleverdatum vrijdag 16 november 2018

