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ANTWOORDSTROOKJE KARTEN, VRIJDAGAVOND 25 oktober 

 

Naam        Leeftijd 

………………………………..……………………………….  ………….. 

………………………………..……………………………….  ………….. 

………………………………..……………………………….  ………….. 

………………………………..……………………………….  …………..  

 

Totaal aantal personen à € 25,- …. (niet leden betalen €. 32,50 per persoon) 

 

Afzender: …………………………………..  Telefoon: ………………………………. 

       E-mail: ………………………………….. 

 

□ Ik wil wel rijden en kan …….. passagiers meenemen 

□ Ik betaal liever via een                     , mijn gsm-nummer is  06-…………………….. 

□ €. ….,- bijgevoegd in gesloten envelop 

 

Inleveren bij Joey Broekhuizen  

Vianenhof 12 in Jaarsveld 

Uiterste inleverdatum vrijdag 11 oktober 2019 

 

 

Nieuwsbrief nr 81,          september 2019 

 

Herfstuitje - KARTEN op vrijdag 25 oktober  
Na de overwinning van vorig jaar door Arnoud de Wit 

hebben vele dorpelingen het afgelopen jaar goed 

geoefend op de Lekdijk. Daarom heeft de 

buurtvereniging een kartbaan gereserveerd als herfst-uitje 

op vrijdagavond 25 oktober voor maximaal 40 

personen bij de Kartfabrique in Utrecht. Oja, Arnoud start 

2 seconden later.  

  

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 heat 2 en 3 zit 

een kleine pauze van 24 minuten. Na de prijsuitreiking zal nog een afsluitend drankje worden 

gedronken. Het laatste drankje wordt verzorgd door de buurtvereniging. 

 

Totale kosten p.p.: € 25,-  

 

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.  

 

We worden om 19:00 uur verwacht bij de 

Kartfabrique. We verzamelen om 18:00 uur 

op het Trapveldje in Jaarsveld. Samen 

kijken we wie kan rijden en wie-met- wie 

mee kan rijden. Om 18:15 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 in 

en lever het uiterlijk 11 oktober in bij Joey 

Broekhuizen, Vianenhof 12 in Jaarsveld 
      (Foto 2018) 

Ben je 135cm lang? 

  

Dan kan jij de ‘Jaarsveldse’ 

Max Verstappen verslaan!!  

 

Race mee! 
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Nieuw bestuurslid: Jolien Stigter 

Sta je op de jaarlijkse buurt-barbecue je lapje vlees om te draaien en dan hoor je opeens.. Ja, 

nu is het voor mij een mooie gelegenheid in mijn leven om mij meer te betrekken bij de 

buurtvereniging. Ik vind het leuk hoe het nu allemaal gaat en wil ook graag iets betekenen 

voor de inwoners en vooral de kinderen in Jaarsveld, zegt Jolien met een grote glimlach.  En 

daar glijd mijn stukje vlees van de nijptang, door het sprongetje dat ik maakte van blijdschap. 

Jolien van harte welkom bij het bestuur van ’t Jaarsveldje.  

 

 
BINGO 14 september 

We organiseren een najaars-BINGO-avond 

op zaterdag 14 september 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! We hebben weer superleuke 

pakketten samengesteld om te winnen. 

Laat je verrassen! 

 

Tijdens de pauze wordt er een loting 

gehouden, waarbij leuke prijzen te winnen 

zijn. 

 

Koffie en thee is gratis. Uiteraard zijn er ook 

weer slaatjes te koop. We verwachten 

weer een goede opkomst want iedereen is 

welkom! 

 
 

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!  

 

 
Rabobank CLUBKAS Campagne 

Wij doen weer mee.. Stem op ons! 

 

 
 

't Jaarsveldje doet mee met UW Rabobank 

Clubkas Champagne. Ben je lid van 

Rabobank Utrechtse Waarden stem dan 

op 't Jaarsveldje vanaf 27 september via 

www.rabobank.nl/uw. Ben je nog geen lid, 

lid worden kan hier: 

https://www.rabobank.nl/lokale-

bank/utrechtse-waarden/lidmaatschap/ 

 
Deze datum moet je echt vrijhouden! 

De buurtvereniging organiseert weer een 

inspiratie/brainstormavond op vrijdag 1 

november. 

 

Wat was het vorig jaar een hele mooie 

avond om met zijn allen na te denken over 

de activiteiten die we als buurtvereniging 

kunnen organiseren. Toen hadden we een 

gezellige afsluiter wat een inspiratie is voor 

dit jaar… maar dan professioneel! 

 

Vind je het leuk om met je dorpsgenoten 

samen te brainstormen over het 

programma voor volgend jaar en vind je 

het leuk om de avond gezellig samen af te 

sluiten.. Ben hier dan zeker bij! 

 

In de volgende nieuwsbrief (medio 

oktober) zullen we verhullen wat we extra 

hebben georganiseerd…  

 

Ben je al nieuwsgierig??? 

http://www.rabobank.nl/uw
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/utrechtse-waarden/lidmaatschap/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/utrechtse-waarden/lidmaatschap/

