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Deze epidemie treft ons allemaal, hier kunnen wij niet omheen en moeten wij ook hier zorgvuldig mee 

omgaan. Om deze reden heeft het RIVM de richtlijnen aangescherpt om verdere verspreiding te 

voorkomen. De uitkomst is dat alle activiteiten tot 1 juni worden afgelast. Deze richtlijnen gelden ook voor 

ons als Buurtvereniging.  

 

Wij zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nastreven die de RIVM voorschrijft. Indien de gestelde 

datum van 1 juni verlengd zal worden, zullen we u informeren over de activiteiten die na deze periode 

plaatsvinden. 

 

De speeltuin blijft voor iedereen toegankelijk, maar let wel op met elkaar!  

Omdat de scholen nu niet open zijn gaan veel kinderen, met het mooie weer, naar de speeltuin. Wij 

vinden het super dat de kinderen het leuk vinden om in de speeltuin te spelen. Wij willen u wel 

meegeven dat wanneer het te druk wordt in de speeltuin u misschien beter op een ander tijdstip terug 

kan komen. U doet het niet voor de kinderen of u zelf, maar juist voor de mensen in de risicogroepen. 

Uiteindelijk zullen zij de gevolgen van onze acties ervaren. Blijf op 1,5 meter afstand van elkaar en bij 

thuiskomt was uw handen en die van uw kinderen. Niet alleen ter voorkoming van het virus maar ook 

omdat ze waarschijnlijk vies zijn door het zand of gras .  

 

Namens de vereniging willen we iedereen een hart onder de riem steken die betrokken is in een vitaal 

beroep en iedereen alle gezondheid toewensen. Samen moeten we ons door deze onstuimige tijd heen 

slaan. 

 

2e PAASDAG: Geen ei op mijn hoofd die daar 

aan denkt!! 

 

Elk jaar vindt er op 2e 

Paasdag het paaseieren 

zoeken plaats voor kinderen 

tussen de 3 en 12 jaar. Dit 

jaar gaat het zoeken niet 

door wegens de richtlijnen 

van het RIVM.  

 

De Paashaas heeft wél een 

grote chocolade paashaas 

achtergelaten voor die gene 

die de mooiste tekening kan 

maken met het thema van 

Pasen..  

 

Dus, ben je tussen de 3 en 12 

jaar en wil je deze (van wél 

40 cm)  hoge 

chocoladepaashaas 

winnen? Kleur, knip of 

schilder een mooi kunstwerk 

of kleurplaat en lever deze 

voor zaterdag 11 april in bij Thomas Andriessen ; 

Adriaan Veerhof 17.  

 

De winnaar wordt om 12:00 op 2e Paasdag via 

onze Facebook pagina bekend gemaakt.  

Zet wel op je kunstwerk je naam, leeftijd en 

adres. Op deze manier kunnen wij de 

paashaas voor je deur neerzetten. 

 

 
75 jaar vrijheid – vier je samen in Jaarsveld 

Verschillende verenigingen en organisaties 

uit Jaarsveld hebben de handen 

ineengeslagen om gezamenlijk een 

gevarieerd programma neer te zetten. 

Wegens het corona-virus is het programma 

geannuleerd. We hopen dat het volgend 

jaar weer verder kunnen oppakken en op 

uw aanwezigheid kunnen rekenen. 
 

9 april: Levend stratego  
Hoe laat: Van 19:00 uur tot 21:00 uur 

Waar:  Trapveldje, hoek 

Veldensteinlaan - Engelse Hoek 
 

27 april: Koningsdag  
Hoe laat:  9:15 - 23:30 uur 

Waar:   Het Verenigingsgebouw 
 

5 mei Bevrijdingsdag  
Hoe laat:   13:00 uur - 18:00 uur 

Waar:  De Zwarte Schuur achter het 

Dijkhuis, ingang S.L. van Alterenlaan 

 

Vergeet niet om je naam en leeftijd op je kunstwerk te vermelden!! 

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