
 

 

 

Activiteitenboekje 2019 

 

 

“Samen zijn we Jaarsveld!”  

 

Dit jaar gaan we weer mooie herinneringen maken.  

Bekijk het programma en noteer ze in je de agenda.   

Tot dan! 



Buurtbarbecue 

Herfst-uitje  
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Samen zijn we Jaarsveld! 

De Buurt- en Speeltuinvereniging ‘t Jaarsveldje zet zich in om bij te dragen 

aan een gezellige en plezierige leefomgeving voor de inwoners in en rond 

Jaarsveld. Door samen activiteiten te organiseren, op te zetten of waar wij bij 

kunnen ondersteunen kan iedereen een stukje van zichtzelf in zijn 

woonplaats kwijt. Daarom zeggen wij. ‘Samen zijn we Jaarsveld’. 

Het programma voor het jaar 2019 is ontstaan uit een gezellige 

brainstromavond met 11 inwoners uit Jaarsveld. Iedereen heeft leuke ideeën 

ingebracht en er is gekeken of meerdere mensen dezelfde interesses hebben 

voor deze activiteiten. Hieronder is een tijdlijn weergegeven van de 

activiteiten die gaan plaatsvinden in 2019. De exacte datums staan bij de 

activiteit op de volgende pagina. Neem ze zeker over in je agenda. Natuurlijk 

zullen we in de aankomende nieuwsbrieven hier meer aandacht aangeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelweek 

Lente-uitje 

 

2de Paasdag eieren zoeken 

 

BINGO 

 

Koningsdag 

 

BINGO 

 

Sinterklaasintocht 

 

Ledenvergadering 

 



Lente-uitje ‘Hier moet je bij zijn!’ 

Het Lente-uitje dat altijd plaatsvindt in de voorjaarsvakantie wordt dit jaar 

iets speciaals. Het idee is ontstaan tijdens de brainstormavond. Jan Verheul, 

Arnoud de Wit en Joey Broekhuizen gaan dit organiseren. Omdat het allemaal 

nog een verrassing is gaan we het niet verklappen. In de aankomende 

nieuwsbrief zullen we er uitgebreid over hebben. 

BINGO  ‘Noteer het in je agenda!’ 

Kom jij ook naar de Bingo avonden op zaterdag 9 maart en zaterdag 14 

september in het verenigingsgebouw? Je kunt er een SUPER prijs winnen van 

wel €150,- euro. De deuren zijn vanaf 19:00 geopend en om 19:30 begint de 

kaartverkoop. Om 20:00 zullen de eerste nummers worden omgeroepen. 

Koningsdag ‘Zeker een reden om in Jaarsveld te blijven.’ 

Afgelopen Koningsdag was het weer feest in Jaarsveld. Ook dit jaar op 

zaterdag 27 april willen wij het goed aanpakken. Vorig jaar zijn er leuke 

ideeën ontstaan om nog meer leuke activiteiten te organiseren. 

Speelweek ‘4 dagen pret, bouwen en spelletjes.’  

Ook dit jaar gaan we een super leuke speelweek organiseren van 23 tot 26 

juli voor de kinderen in en rond Jaarsveld. We moeten nog wel een leuk 

thema bedenken. Heb jij genoeg inspiratie en creativiteit kom dan naar de 

voorbereidingsavond op dinsdag 18 juni. 

Buurtbarbecue ‘Gezellig samen zijn in Jaarveld’ 

De buurtbarbecue vindt plaats aan het einde van de Speelweek op vrijdag 26 

juli. Een leuk, maar vooral gezellig moment om de buren nog gedag te zeggen 

voordat ze op vakantie gaan. Afgelopen jaar was 29% van alle inwoners uit 

Jaarsveld aanwezig. Jullie zijn er dit jaar toch ook bij! 

Herfst-uitje ‘Zó snel waren ze in Jaarsveld nog nooit’ 

Het was al snel duidelijk, na zo’n snelle en spannende activiteit van afgelopen 

jaar, dat wij met het herfst-uitje gaan karten. Hou het wel sportief en ga niet 

te veel oefenen op de Lekdijk. De exacte datum volgt nog. 

 



Sinterklaasintocht ‘Hij komt, Hij komt….’ 

Een groot spektakel en zeer gezellig ieder jaar weer. Ook dit jaar zal de Sint 

naar Jaarsveld komen. We hopen dan wel dat de Pieten zich niet weer 

verslapen. We zijn al bezig met het versterken van de Loswal en houden het 

gras extra kort want hij komt op zaterdag 30 november zeker weer aan. 

Vrijwilligers ‘Samen maken we leuke jaren’ 

’t Jaarveldje kan niet bestaan zonder de bijdragen van vrijwilligers en hulp. 

Mocht je het leuk vinden om bij een van de bovenstaande activiteiten te 

helpen dan kan je een bericht sturen naar Thomas Andriessen 

(info@jaarsveldje.nl) of loop even langs Adriaan Veerhof 17. 

Ledenadministratie ‘alles weer op orde’ 

In januari gaan we een rond alle woningen in Jaarsveld om ons voor te stellen 

als Buurtvereniging, nieuwe leden verwelkomen en de ledenadministratie aan 

te vullen of te wijzigen. De tijden veranderen en daarom zullen wij je 

verzoeken om een e-mailadres door te geven zodat we de nieuwsbrieven 

digitaal naar je kunnen opsturen. Mocht je geen e-mail adres hebben dan 

komen we het op jouw verzoek de nieuwsbrief bezorgen. 

Ledenvergadering ‘jouw inbreng is belangrijk’ 

Elke vereniging is verplicht een ledenvergadering te organiseren. Wij vinden 

dat geen verplichting maar juist erg leuk. We hopen dan ook dat u er naar toe 

komt op dinsdag 19 februari. Je moet je wel hiervoor aanmelden via 

info@jaarsveldje.nl, dan weten wij hoeveel stoelen we nodig hebben. 

Contactgegevens:  Buurt- en Speeltuinvereniging ’t Jaarsveldje 

Correspondentieadres 
t.a.v. secretaris  
Adriaan veerhof 17 
4313NE Jaarsveld 
E-mail: Info@jaarsveldje.nl 
Website: www.jaarveldje.nl  

Bestuursleden: 
Voorzitter: Thomas Andriessen 
Secretaris: Willeke Kindt 
Penningmeester: Diana Hagenaar 
Bestuurslid: Jan Verheul 
 

 
KvK: 40479936 
rekeningnummer: NL55RABO0337163499 


