
 

Activiteitenboekje 2020 
 

 

“Samen zijn we Jaarsveld!”  

 
Activiteiten: Datum: 

Ledenvergadering ‘jouw inbreng is belangrijk’ maandag 17 februari 

BINGO ‘B-I-N-G-O and bingo was his name’ zaterdag 7 maart  

Lente-uitje ‘Oké, meer animo dan we dachten’ zaterdag 28 maart 

Levend Stratego ‘héél Jaarsveld is het slagveld’ donderdag 9 april 

Paaseieren zoeken ‘Ik zie geen kip’ maandag 13 april 

Koningsdag ‘van vlag hijsen tot spelletjes ‘ maandag 27 april 

Bevrijdingsdag ‘75 jaar vrijheid vier je samen‘ dinsdag 5 mei 

Speelweek ‘4 dagen pret, bouwen en spelletjes.’ dinsdag 21 juli 

BINGO ‘B-I-N-G-O and bingo was his name’ zaterdag 12 september 

Buurtbarbecue ‘Gezellig samen de vakantie beginnen’ vrijdag  24 juli 

Herfst-uitje ‘Zó snel waren ze nog nooit in Jaarsveld’ vrijdag  23 oktober 

Sinterklaasintocht ‘Zie ginds komt de boot’ zaterdag 28 november 

www.jaarsveldje.nl        volgen al onze activiteiten via Facebook! 



Activiteiten 2020 

De Buurt- en Speeltuinvereniging ’t Jaarsveldje heeft op 1 november jl. de 

tweede brainstormavond georganiseerd, waar dorpsgenoten en 

geïnteresseerde hun inbreng konden geven over de activiteiten die de 

vereniging gaat of heeft georganiseerd. Naast dat het een inspirerende avond 

was, hebben we het ook zeer gezellige avond gehad. Zeker met zo’n 

spetterende en smakelijke afsluiting met een bierproeverij.  

Het bestuur heeft met alle verkregen input verwerkt en een programma voor 

het jaar 2020 gemaakt. Met dit activiteitenboekje kan de datums al 

reserveren in je agenda, want deze activiteiten wil je zeker niet missen. 

Dit jaar extra aandacht voor 75 jaar vrijheid.  
In 2020 herdenken we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd 

tijdens de ‘Maand van de Vrijheid’ van 4 april tot en met 5 mei 2020.  

’t Jaarsveldje organiseert samen met verenigingen uit Jaarsveld extra  

activiteiten zoals levend Stratego en bevrijdingsdag.  

 

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 daarbij te 

ondersteunen kan iedereen een stukje van zichtzelf kwijt in zijn eigen 

woonplaats. Dit kan je niet alleen en daarom zeggen wij. 

Samen zijn we Jaarsveld! 

 

Vrijwilligers en bestuursleden 

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

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

helpen of deel te nemen aan het leuke en enthousiaste bestuur, dan kan je 

een bericht sturen naar Thomas Andriessen - info@jaarsveldje.nl. 

We hebben ook een Jaarsveldje enthousiastelingen whatsapp-groep, wil je 

erbij, laat het dan ook weten via info@jaarsveldje.nl.  

www.jaarsveldje.nl 



Lente-uitje ‘Oké, meer animo dan we dachten’ Datum: zaterdag 28 maart 

Kennismaking met de Franse cultuur. Vorige jaar was deze activiteit 

uitgebreid met een rondje oude auto’s rijden, Echter hebben ook vernomen 

dat vele een gezellig middag met dorpsgenoten, onder genot van een kaasje 

en een wijntje, eigenlijk wel erg leuk zouden vinden.   

 

BINGO ‘B-I-N-G-O and bingo was his name’ Datum: zaterdag 7 maart 
               zaterdag 12 september 

Kom jij ook naar de Bingo avonden op zaterdag 7 maart en zaterdag 12 

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. 

Levend Stratego ‘héél Jaarsveld is het slagveld’ Datum: donderdag 9 april 

Vanaf 19:00 spelen we op donderdag 9 april levend Stratego op het 

trapveldje in Jaarsveld. Meedoen kan vanaf 8 jaar. Ben je jonger dan 8 jaar 

vraag dan je vader of moeder mee en speel samen mee in dit strategisch spel. 

Het spel is al leuk vanaf 6 spelers, maar er kunnen tot wel 40 personen 

deelnemen. Durf jij het aan? 

 

Koningsdag ‘van vlag hijsen tot spelletjes ‘ Datum: maandag 27 april 

Afgelopen Koningsdag was het weer feest. Ook dit jaar willen wij het goed 

aanpakken. Van het vlag hijsen tot leuke spelletjes, echt activiteiten die 

kinderen leuk vinden om samen te doen. 

Bevrijdingsdag ‘75 jaar vrijheid vier je samen‘ Datum: dinsdag 5 mei 

75 jaar vrijheid vier je samen en dat willen dan ook faciliteren op 

bevrijdingsdag. Dit doen we samen met verenigingen uit Jaarsveld. Op deze 

manier kunnen we er echt samen een mooi vrijheidsfeest van maken.  

Paaseieren zoeken ‘Ik zie geen kip’ Datum: maandag 13 april 

Alle eieren waren gevonden en daardoor waren er uiteindelijk geen kippen 

meer te zien in Jaarsveld. Gelukkig hebben we een Paashaas die ze dit jaar 

weer gaat verstoppen.  

 

www.jaarsveldje.nl 



Speelweek ‘4 dagen pret, bouwen en spelletjes.’ Datum: dinsdag 21 juli 

Heb jij afgelopen jaar de kameel zien lopen tijdens de Speelweek? Ook dit jaar 

gaan we een prachtig thema bedenken. De Speelweek is vanaf 21 tot 24 juli. 

We moeten nog wel een leuk thema bedenken. Heb jij genoeg inspiratie en 

creativiteit kom dan naar de voorbereidingsavond op maandag 18 mei. 

Buurtbarbecue ‘Gezellig samen de vakantie beginnen’ Datum: vrijdag  24 juli 

Gelukkig koelde het wat af op de avond van de barbecue. Het was weer erg 

gezellig. De buurtbarbecue vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 juli aan het 

einde van de Speelweek. Een leuk, maar vooral gezellig moment om de buren 

nog gedag te zeggen voordat ze op vakantie gaan.  

 

Herfst-uitje ‘Zó snel waren ze nog nooit in Jaarsveld’ Datum: vrijdag  23 oktober 

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

jaar, dat wij met het herfst-uitje gaan karten.  

Sinterklaasintocht ‘Zie ginds komt de boot’ Datum: Zaterdag 28 november 

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

naar Jaarsveld komen. Het zal dit jaar op zaterdag 28 november plaatsvinden 

om 10 uur. 

Ledenvergadering ‘jouw inbreng is belangrijk’ Datum: maandag 17 februari 

Elk jaar betaal je als lid contributie. Wat wordt er mee gedaan en hoe gaat het 

met de organisatie binnen de vereniging? Allemaal vragen die je kunt stellen 

tijdens de ledenvergadering op maandag 17 februari. Ook dit jaar zal er weer 

een brainstormavond zijn op vrijdag 13 november. Uuuh.. whiskey proeverij?  

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 
Bestuurslid: Jolien Stigter

KvK: 40479936 
rekeningnummer: NL55RABO0337163499 

www.jaarsveldje.nl 
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