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De laatste nieuwsbrief van het jaar ligt weer op de deurmat. In deze nieuwsbrief lees je wat
er gaat gebeuren de komende tijd, zoals de sinterklaasintocht en een heuse bierproeverij.
Graag nodigen we je ook uit om mee te denken over het programma voor volgend jaar.
Wij wensen jullie veel leesplezier.

Sinterklaasintocht Jaarsveld
♫♪Sinterklaas, wie kent hem niet
Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte
Piet ♫♪
Zoals jullie weten staat de goedheiligman
weer in de startblokken om alle plaatsjes
in Nederland te bezoeken. We kijken er
met zijn allen naar uit om de Sint met zijn
Pieten weer te ontvangen met alle kinderen uit de buurt, met muziek en wat te
drinken.
De intocht van Sinterklaas begint dit jaar
in Apeldoorn. Op 16 november komt Sinterklaas met zijn Pieten aan met, jawel,
de trein, daarna gaat hij te paard langs
alle plaatsen in Nederland. Natuurlijk in
Jaarsveld komt hij gewoon met de boot
aan! (30 november)
De Pieten hebben al laten weten dat
Sinterklaas aanmeert bij de Loswal aan
het einde van de van Alterenlaan. De
Schipper liet weten dat we om 10 uur
klaar moeten staan.
Het is niet vanzelf sprekend dat de Sint
alles van pieten 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
om bij elk kind te kunnen stilstaan, maar
hij zal selectief iets kunnen vragen of vertellen over wat er is opgeschreven. Zo
laat hij zien dat de Sint overal Pieten
heeft en altijd op de hoogte is van wat er
allemaal gebeurt.
Speciaal jaar:
Ben je 30 jaar? Dan was jij
erbij dat deze Sinterklaas
voor het eerst in het verenigingsgebouw aankwam. Dit maakt deze intocht extra speciaal.
Mijn eerste keer in Jaarsveld
Mocht dit de eerste keer zijn dat je naar
de Sinterklaasintocht in Jaarsveld komt.
Dan is het handig om te weten hoe het
gaat. Om 10 uur komt de Sint met zijn
Pieten binnen in het buurtgebouw en
roept de kinderen naar voren, gecategoriseerd op leeftijd. Elk meisje of jongen
krijgt hetzelfde jongens of meisjes cadeautje. De kinderen mogen het nog niet
open maken. Pas wanneer iedereen een
cadeautje heeft, maken we het met zijn
allen tegelijk open.
Zijn jullie er ook bij? Opgeven kan tot 8
november.
Lever onderstaand strookje in bij Diana
Hagenaar, Adriaan Veerhof 18, Jaarsveld.

ANTWOORDSTROOKJE INTOCHT SINTERKLAAS IN JAARSVELD, ZATERDAG 30 NOVEMBER
Naam
Geboortedatum
Groep… basisschool
……………………………….. ……-………-………… …………..
……………………………….. ……-………-………… …………..
……………………………….. ……-………-………… …………..
……………………………….. ……-………-………… …………..
(Z.O.Z)
Ik heb voor totaal ….. kinderen à € 5,- = €. ….,-

Need to Know Sint
……………….
……………….
……………….
……………….

□bijgevoegd in gesloten envelop (of) □ stuur mij een tikkie
(niet leden betalen €. 7,50 per kind)
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BRAINSTORMAVOND EN BIERPROEVERIJ
Samen creatief brainstormen over het
programma voor 2020 en dan afsluiten
met een gezellige bierproeverij. Dit wordt
een avond om nooit meer te vergeten!
Op vrijdag 1 november gaan we samen
in de zwarte schuur van Jaarsveld kijken
naar het activiteitenprogramma voor
volgend jaar. Wat vinden de inwoners
van Jaarsveld leuk om te doen en waar
liggen de wensen. Tevens nemen we een
terugblik op de activiteiten van afgelopen jaar.
Bierproeverij als afsluiter
Hoe kan je een mooie brainstormavond
nu beter afsluiten dan met een gezellige
bierproeverij.
2 enthousiaste bierkenners gaan er veel
over vertellen. Natuurlijk kunnen we deze
2 heren niet op hun woord geloven, dus
moet er zeker geproefd worden. Zij laten
ons een heleboel soorten bier proeven en
ze zorgen ook voor heerlijke hapjes.

Het programma op 1 november
19:00 Introductie/opening buurtvereniging in de zwarte schuur
19:15 Terugblik 2019
19:30 standaard activiteiten 2020
20:00 Brainstormen
20:30 Einde brainstorm en klaarzetten
bierproeverij
21:00 Bierproeverij
Je hoeft niet aan allebei de activiteiten
deel te nemen. Maar als je toch komt,
sluit dan gezellig aan. We hopen dat, net
als vorig jaar, weer velen zullen aansluiten
en samen er een gezellige avond van
temaken.
PS: Onder de 18 wordt geen alcohol geschonken
Aanmelden
Uiterlijk maandag 28 oktober inleveren bij
Jan Verheul – Van Vianenhof 28)
Een berichtje of bellen naar Jan kan ook:
06-10 569 774
Wil je deelnemen aan de bierproeverij en
of bij het bedenken van het programma
2020. Meld je aan.

Naam + Achternaam

Emailadres

Wil je deelnemen aan deze bierproeverij?
Meld je dan aan via het formulier en geef
deze af bij Jan Verheul (Van Vianenhof
28).
De bierproeverij kost 15,- per persoon.
Voor onze leden vragen wij echter slechts
een kleine bijdragen van 5,- euro. Je kunt
op de avond zelf betalen. We hebben
plek voor 25 personen, dus meld je snel
aan.

Website www.jaarsveldje.nl
Wil je op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes 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 30 november
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 Diana Hagenaar
Adriaan Veerhof 18 in Jaarsveld
Uiterste inleverdatum vrijdag 8 november 2018

