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Gezellige Jaarsveldse middag - met een Franse slag
Op 28 maart tussen 14:00 tot 17:00 organiseert de Buurt- en Speeltuinvereniging ’t Jaarsveldje
lente-uitje. Dit jaar gaan we niet ver weg. Het lente-uitje vindt gewoon in de zwarte schuur
plaats en wat kun je nu beter in de lente doen dan een heerlijke Jaarsvelds middag - met een
Franse slag.
De Franse slag wordt gemaakt door de Franse keuken, muziek en
spel. Heerlijke wijnen en bieren met versnaperingen van
baguettes en verschillende fromages onder het fijne geluid van
mooie chansons. Natuurlijk mag Jeu de boule niet ontbreken!
Voor de kinderen hebben we naast de spelletjes ook een
springkussen om zicht helemaal op uit te leven.
Deze middag is georganiseerd om een gelegenheid te creëren om
als inwoners van en rond Jaarsveld met elkaar te zijn en de sociale
contacten weer te verversen na de donkere winter. Het is natuurlijk
leuk om weer eens die buurman of -vrouw van 10 huizen verderop
te spreken. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan de
kinderen uit Jaarsveld, want met elkaar spellen is het enige wat telt.
We vragen voor deze middag een kleine bijdragen per volwassenen (+18) van €2,-.
Aanmelden kan d.m.v. de antwoordstrook en ingeleverd worden bij Jan Verheul. De middag
begint om 14:00 en we sluiten de middag rond 17:00 af. Indien het weer het niet toelaat om
heerlijk buiten te zitten kunnen wij binnen de zwarte schuur de middag voortzetten.
Dus alle ruimte om gezellig met elkaar van een
heerlijke en gezellige Jaarsveldse middag
- met een Franse slag te genieten.
Voor de snelle lezers..
Wie
Jong en oud
Wat:
Heel veel gezelligheid
Waar:
De Zwarte schuur in Jaarsveld
Tijd:
Van 14:00 tot 17:00
Bijdrage: Volwassen €2,- / kinderen gratis
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ANTWOORDSTROOK LENTE-UITJE ZATERDAG 28 MAART 2020
Nr:
1.
2.
3.
4.
5.

Naam

leeftijd

Afzender: …………………………… Telefoon: …………………… E-mail: ………………………………..
Ik heb in totaal …… bijgevoegd in gesloten envelop of wens een betaalverzoek via 06-………..
……………............. komt helpen met klaarzetten om 13:00
Inleveren over voor vragen kunt u bij Jan Verheul tel: 06-10569774 Adres: Van Vianenhof 28
Uiterste inleverdatum 14 maart 2020

Hierbij willen wij je uitnodigen om samen
met ons leuke activiteiten op touw te
zetten. Help jij mee?

Activiteitenboekje 2020
Zoals jullie reeds gezien hebben heeft de
vereniging een programma boekje
gemaakt. Daarin staan allemaal leuke
activiteiten die wij gaat organiseren in
2020. Het programmaboekje is te vinden
op de website www.jaarsveldje.nl

Meld je als vrijwilliger aan bij Thomas
Andriessen,
‘B-I-N-G-O and bingo was his name’

‘Jouw inbreng is belangrijk’
Ledenvergadering dinsdag 17 februari
Elke vereniging is verplicht een
ledenvergadering te organiseren. Wij
vinden dat geen verplichting maar juist erg
leuk. We hopen dan ook dat je er naar toe
komt op maandag 17 februari. Heb je zelf
nog suggesties voor de vereniging, stuur
deze dan in.
Bingo 7 maart a.s.

Agenda punten:
➢ Opening om (20:00)
➢ Voostelrondje het bestuur
➢ Reflectie 2019
➢ Financiële begroting voor 2020
➢ Vaststellen contributie
➢ Doornemen activiteiten 2020
➢ Sugesties vanuit leden
➢ W.v.t.t.k.
➢ Rondvraag
➢ Sluiting (+- 22:00)

Buurtvereniging 't Jaarsveldje organiseert
een voorjaars-BINGO-avond op zaterdag 7
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 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.

Locatie: U bent van 19:45 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.

Ook zal er een loting zijn waar veel leuke en
mooie prijzen te winnen zijn.

Graag wel aanmelden via
info@jaarsveldje.nl, dan weten wij hoeveel
stoelen we nodig hebben.

Koffie en thee is gratis. Uiteraard zijn er ook
weer slaatjes te koop.
We verwachten weer een gezellige
opkomst want iedereen is van harte
welkom.

De Maand van de vrijheid ‘Jaarsveld’ Dat
vier je samen!
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.

Website www.jaarsveldje.nl
Wil je op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes in en rond de BuurtSpeeltuinvereniging. Houdt dan website in
de gaten of like onze facebookpagina.
Heb je zelf een nieuwtje, wij delen het
graag voor je!

’t Jaarsveldje organiseert samen met
verenigingen uit Jaarsveld
activiteiten zoals; levend Stratego,
Koningsdag en bevrijdingsdag.
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