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Het wordt een Koningsdag om nooit meer te vergeten! 

We starten de dag met de oude traditie van het hijsen van de vlag en 

de aubade. Daarna is het gezellig koffie drinken met versnaperingen en 

leuke activiteiten voor de kinderen; zoals een springkussen en diverse 

leuke spelletjes.  

 

In de Zwarte Schuur is onze aloude strijd met het water tastbaar en is er 

een puzzeltocht voor de kinderen. Ook kan je een kijkje nemen in het 

Dijkhuis. Je kunt deze dag laten vastleggen door Jacky’s dreampictures. 

 

De deuren van de hervormde kerk staan open. Je kunt namelijk de toren 

beklimmen en genieten van het uitzicht over ons dorp en de rivier de Lek. Als glazuur op een oranje 

tompouce heeft het oranje comité een zeer befaamd Jaarsveldse activiteit in ere hersteld, dé 

zeephelling! Maar dan in een modern jasje (2.0).  

 

In de avond is er een gezellige Oranje Bingo georganiseerd door de Bazar in het Verenigingsgebouw. De 

zaal gaat open om 19:00 uur en de Bingo zal beginnen om 20:00 uur. Er worden 26 (inclusief 1 extra gratis) 

rondes gespeeld. Na afloop is er een speciale (gratis) oranjeverloting! Er zijn zeer mooie prijzen te winnen. 

Natuurlijk zorgen wij naast de gratis koffie en thee voor een luxe oranjetraktatie. 

 

Zoals je leest, zeker een rede om in Jaarsveld te blijven! 

 

Het programma: 

9:15 uur: Verzamelen op het schoolplein en hijsen van de vlag 

9:30 uur: Aubade onder leiding van CRESCENDO op het terrein van de Zwarte Schuur achter het Dijkhuis 

9:45 uur: Koffie, thee, limonade en iets lekkers in de Zwarte Schuur 

10:00 – 13:00 uur: 

 Spelactiviteiten, springkussen en dé zeephelling 

 Rondleidingen de Wereld van het Dijkleger en Dijkhuis 

 Kinderpuzzeltocht in de Zwarte Schuur 

 Een professionele foto maken door Jacky’s dreampictures 

Bezoeken van de hervormde kerk en beklimmen van de toren 

 

19:00 – 23:30 uur: Deelnemen aan de Oranje Bingo in het Verenigingsgebouw 

 

2e PAASDAG: Dat gouden ei laat je toch niet 

liggen? 

 

Heb jij ze al zien huppen over de 

landerijen. Wij denken dat zij er 

ook veel zin in hebben om 

allemaal paaseieren te 

verstoppen in het speeltuintje. 

 

Het paaseieren zoeken begint 22 

april om 12:00 uur en is bedoeld 

voor kinderen tussen de 3 en 12 

jaar. Als je het leuk vindt, mag je 

ook de kleurplaat achter op 

nieuwsbrief mooi inkleuren en op 

22 april meenemen. We zullen 

alle kleurplaten bewonderen en 

de mooiste kleurplaten maken 

kans op een prijsje! 

 

Vind jij het Gouden EI? Dan win je de 

paashaas van wél 40 cm.  

Rondrit in klassieke Renault 4 of Citroën 

2CV en Franse middag, gaat niet door. 

 

Tot ons grote spijt moeten we informeren 

dat het lente-uitje niet door kan gaan 

wegens te weinig aanmeldingen. We 

hadden gehoopt dat deze unieke activiteit 

wel zou aanslaan binnen Jaarsveld.  

 

We hopen dat jullie aan de volgende 

activiteiten weer deelnemen. Mocht je zelf 

nog een leuke activiteit bedenken dan kan 

je dit altijd delen met het bestuur. 

 

Natuurlijk ben je altijd vrij om zelf een 

activiteit op te zetten. Wij helpen je er 

graag bij.  

 

Mail kan naar info@jaarsveldje.nl 

 

Foto 2018 

Vergeet niet om je naam en leeftijd op de kleurplaat te vermelden! 

Extra kleurplaten zijn te downloaden op www.jaarsveldje.nl. 
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