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Na veel wikken en wegen heeft het bestuur besloten om de Speelweek dit jaar niet door te laten gaan. 

De richtlijnen die het RIVM voorschrijft zijn niet in te passen in het programma. Daarnaast hebben we een 

vergunning nodig en deze wordt tot 1 september niet afgegeven door de overheid. Het was een 

moeilijke en vervelende beslissing omdat wij er altijd naar uitkijken om samen met de kinderen een 

leuke week te beleven. Daarnaast kunnen we de Bingo van September niet organiseren omdat we niet 

de 1,5 meter kunnen handhaven.  

 

We zitten niet stil! 

Omdat de geplande activiteiten uitvallen wil het nog niet zeggen dat we niks kunnen betekenen voor 

de inwoners in en rond Jaarsveld. Daarom zijn we bezig met het organiseren van een activiteit die 

aansluit bij de huidige richtlijnen en elkaar toch samen brengt. We verwachten dit eind juni te kunnen 

delen. Daarnaast, mocht jezelf nog leuke ideeën hebben, dan vernemen wij dat graag.  

 

Samen spelen we in de speeltuin 

Naast alle kinderen uit de buurt, komen er nog veel 

kinderen uit omliggende dorpen. Natuurlijk vinden we 

het leuk dat ook deze kinderen veel plezier beleven in 

de speeltuin. We moeten wel op elkaar letten dat het 

niet te druk wordt en de volwassenen moeten zich ten 

alle tijden houden aan de 1,5 meter afstand. Bij 

thuiskomst altijd de handen wassen van uzelf en uw 

kinderen.  

 

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. 

 

Contributies worden geïnd in Juni 

 

Omdat wij ons activiteitenprogramma niet voor 

100% kunnen uitvoeren willen wij de bijdrage 

van dit jaar besteden aan het onderhoud van 

de speeltuin.  

 

Wij zullen op sommige plekken het gras 

egaliseren, want door al dat spelen zijn er 

banen en kuilen ontstaan. Daarnaast willen we 

de glijbaan en het klimrek een nieuw likje verf 

geven waardoor de speeltuin er weer helemaal 

als nieuw uitziet. Wanneer dit het geval is zullen 

de toestellen even niet te gebruiken zijn. 

Gelukkig hebben we nog veel meer mooie 

toestellen. 

 

Onze penningmeester zal via what-app, sms of 

per mail onze leden een betaalverzoek sturen. 

Mocht je vragen hebben dan kan je direct 

mailen naar Info@jaarsveldje.nl. 

-------------------------------------------------------- 

Bingo 12 september  

We moeten helaas constateren dat we de 

Bingo van zaterdag 12 september niet door 

kunnen laten gaan. We hopen dat het in de 

laatste maanden wel weer mogelijk is om het te 

organiseren. Wanneer dit het geval is zullen we 

dat natuurlijk duidelijk communiceren. 

-------------------------------------------------------- 

 

Het herfst-uitje 

We gaan er wel vanuit dat het herfst-uitje Karten 

doorgaat, omdat het een individueel spel is in 

een competitie. Mochten hier nog wijzigingen in 

zijn dan zullen wij jullie vroegtijdig inlichten. 

Aanmelden voor het herfst-uitje zal mogelijk zijn 

vanaf september.   

 

 
-------------------------------------------------- 

Website www.jaarsveldje.nl 

Wil je op de hoogte blijven van alle 

nieuwtjes in en rond de Buurt- 

Speeltuinvereniging, houdt dan de website 

in de gaten of like onze facebookpagina. 

Heb je zelf een nieuwtje, wij delen het 

graag voor je!

 


