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ANTWOORDSTROOK LENTE-UITJE ZATERDAG 30 MAART 2019 

     

Nr: Naam leeftijd Rijbewijs 

Rondrit 

€30,- 

Franse namiddag 

€10,- 

1.   Ja / Nee   

2.   Ja / Nee   

3.   Ja / Nee   

4.   Ja / Nee   

5.   Ja / Nee   

6.   Ja / Nee   

Let op: als bestuurder heb je een eigenrisico van €450,- 

 

Afzender: ……………………………  Telefoon: ……………………  E-mail: ……………………………….. 
 
□ Ik wil rijden naar de startlocatie en kan …….. passagiers meenemen 
 

Ik heb in totaal ………….. bijgevoegd in gesloten envelop 
 
Inleveren of voor vragen kunt u bij Jan Verheul tel: 06-10569774 Adres: Van Vianenhof 28  

    Uiterste inleverdatum 28 februari 2019 

 

Nieuwsbrief nr 79,          februari 2019 

 

Je beleeft het met de klassieke Renault 4 of Citroën 2CV in 

Jaarsveld op 30 maart a.s. 

 

We gaan back to basic.. Samen met vrienden, familie en 

dorpsgenoten gaan wij met nostalgische auto’s rondrijden 

rondom de uiterwaarden +- 200 km, het wordt gegarandeerd 

genieten.  

 

Met een gezellige tussenstop voor de lunch zullen wij eindigen in 

de zwarte schuur in Jaarsveld voor een Franse namiddag. En wat 

hoort er bij een Franse namiddag? Wijn, stokboord en heerlijke 

kaasjes. Dit allemaal begeleidt door een professionele vinoloog. 

 

Het is niet noodzakelijk dat je aan het volledige programma 

deelneemt. Dus bekijk wat je leuk vindt en schrijf je daarvoor in. 

 

 

Rondrit in klassieke Renault 4 of Citroën 

2CV van 10:00 tot 14:00 met tussenstop voor 

de lunch.  

 

Tijd: 9:30 vertrekken wij vanaf het trapveldje 

in Jaarsveld. 

Kosten: € 30 per persoon.  

  

Beperkt aantal plaatsen: VOL=VOL  

 

Wij hebben 4 auto’s á 4 personen per auto 

ter beschikking, dit betekent dat je samen 

met dorpsgenoten gaat rijden. Een leuke 

manier om elkaar te leren kennen en 

samen te genieten van nostalgische auto’s.  

 

Franse middag vanaf 14:30 uur tot 18:00 

met o.a. een professionele wijnproeverij, 

Franse chansons, jeu de boules, natuurlijk 

baguette en fromage en nog heel veel 

meer! Kom er gezellig bij! 
 

Kosten:   

Volwassenen: € 10,00 

Kinderen van 12 tot 18 jaar €5,00  

Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. 

 

* Bent u geen lid, dan komt er een toeslag 

bij van €5,00 op de volledige rondrit. Alleen 

deelnemen aan de Franse namiddag een 

toeslag van €2,50.  

 

Citroën 2CV (Dé Eend) 

Renault 4 
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Programmaboekje 2019 

 

Zoals jullie reeds gezien hebben heeft de 

vereniging een programma boekje 

gemaakt. Daarin staan allemaal leuke 

activiteiten die wij gaan organiseren in 

2019. Het programmaboekje is te vinden 

op de website www.jaarsveldje.nl 

 

 
Ledenvergadering dinsdag 19 februari 

 

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. Heeft u zelf 

nog suggesties voor de vereniging, stuur 

deze dan in.  

 

Agenda punten: 

➢ Opening om (20:00) 

➢ Voostelrondje het nieuwbestuur 

➢ Reflectie 2018 

➢ Financiële begroting voor 2019 

➢ Vaststellen contributie 

➢ Doornemen activiteiten 2019 

➢ Suggesties vanuit leden 

➢ W.v.t.t.k.  

➢ Rondvraag 

➢ Sluiting (+- 22:00) 

 

Locatie: U bent vanaf 19:45 uur welkom op 

de Adriaan Veerhof 17 bij Thomas 

Andriessen. Mocht het nu zijn dat alle 

inwoners van Jaarsveld zich aanmelden, 

dan zullen we naar een grotere ruimte 

verplaatsen. 

 

Graag wel hiervoor aanmelden via 

info@jaarsveldje.nl, dan weten wij hoeveel 

stoelen we nodig hebben. 

 

 
(bovenstaande foto is gemaakt tijdens het 

bespreken van de activiteiten voor 2019) 

 
Samen maken we er een mooi koningsdag 

van!  

 

Hierbij willen wij u uitnodigen om samen 

met ons leuke activiteiten op touw te 

zetten voor op koningsdag. Afgelopen jaar 

hebben we al leuke en grotere activiteiten 

kunnen organiseren. En dit jaar willen niet 

naar andere kernen toe. Maar blijven we in 

Jaarsveld!! 

 

Voorbespreking Koningsdag 19 maart bij 

Thomas thuis. Meldt je wel even aan! 

 
Bingo 9 maart a.s. 

't Jaarsveldje organiseert een voorjaars-

BINGO-avond op zaterdag 9 maart om 

20:00 uur. 

 

Locatie: het verenigingsgebouw Kerkstraat 

1 in Jaarsveld. 

 

De zaal gaat om 19:00 uur open. 

Bingokaarten zijn vanaf 19:30 uur te koop in 

de zaal. Er worden 15 rondes gespeeld met 

leuke en verrassende prijzen en een finale 

met SUPERRONDE waarin 150 euro te 

winnen is! Wederom met superleuke 

pakketten om te winnen. Laat je verrassen. 

 

Ook zal er een loting zijn waar 

veel leuke en mooie prijzen te 

winnen zijn.  

 

Koffie en thee is gratis. 

Uiteraard zijn er ook weer 

slaatjes te koop.  

 

Dit keer hebben we ook voor 

de liefhebber heerlijke 

broodjes knakworst. 

 

We verwachten weer een gezellige 

opkomst, iedereen is van harte welkom. 

 

 
Website www.jaarsveldje.nl 

Wil je op de hoogte blijven van alle 

nieuwtjes in en rond de Buurt- 

Speeltuinvereniging, houdt dan de website 

in de gaten of like onze facebookpagina. 

Heb je zelf een nieuwtje, wij delen het 

graag voor je!  


