
 

Buurt- en Speeltuinvereniging 

         ’t Jaarsveldje 

ANTWOORDSTROOKJE KARTEN, VRIJDAGAVOND 23 oktober 

Naam                                                                                Leeftijd 

………………………………..………………………………. ………….. 

………………………………..………………………………. ………….. 

………………………………..………………………………. ………….. 

………………………………..………………………………. ………….. 

 

Totaal aantal personen à € 25,- …. (niet leden betalen €. 32,50 per persoon) 

Afzender: ………………………………….. Telefoon: ………………………………. 

E-mail: ………………………………….. 

□ Ik wil wel rijden en kan …….. passagiers meenemen 

□ Ik betaal liever via een betaalverzoek, mijn gsm-nummer is 06-…………………….. 

□ €. ….,- bijgevoegd in gesloten envelop 

Inleveren bij Joey Broekhuizen | Vianenhof 12 in Jaarsveld 

Uiterste inleverdatum vrijdag 9 oktober 2020 

 
 

Nieuwsbrief nr 86,          september 2020 

 

We hopen dat jullie allen een fijne, gezonde en mooie zomervakantie 

hebben gehad en dat we weer een beetje de normale gang van zaken 

kunnen oppakken. Ook wij zijn weer druk bezig met het plannen van 

verschillende activiteiten.  

 

Toch nog een ‘survival’ en levend Stratego. 

We hebben niet geheel stil gezeten afgelopen maanden. Naast de vele 

gecancelde activiteiten hebben we toch wat leuke kleine activiteiten door 

laten gaan. Begin van de zomer zijn we samen met kinderen uit Jaarsveld 

op Survival geweest. Het was erg leuk om de nieuwe generatie de sprong 

zien wagen over de befaamde sloot.  Daarnaast hebben we samen met 18 

kinderen levend Stratego gespeeld. Wat erg leuk was door het 

enthousiasme en de strijdlust van de kinderen en de mogelijkheid meerdere 

straten in Jaarsveld te gebruiken.  

 

Samen spelen we in de speeltuin 

De afgelopen maanden hebben onze handen uit de mouwen gestoken om de speeltuin eens goed 

onder handen te nemen. Naast al het onkruid en het afsteken van de randen, hebben we ook 3 m³ zand 

verdeeld in de zandbak. We hebben weer voldoende zand voor in de schoenen van de kinderen. Nog 

dit najaar krijgen sommige toestellen een nieuwe laagje verf.  

 

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

 

Herfstuitje - KARTEN op vrijdag 23 oktober  

Wij gaan met de buurtvereniging naar de Kart Fabriek in Utrecht. Voor 25 

euro ga je twee heats rijden tegen je dorpsgenoten, familie en/of 

vrienden. Er is een familie groep (onder de 14) en een volwassen groep 

(boven de 14). Natuurlijk mag papa of mama tegen je strijden in de 

familie heat. Tussen de heats zit een kleine pauze van 24 minuten. Na de 

prijsuitreiking zal nog een afsluitend drankje worden gedronken. Het 

drankje wordt door ons verzorgd.  

 

We worden om 19:45 uur verwacht bij de Kartfabrique. We verzamelen om 19:00 uur op het Trapveldje in 

Jaarsveld. Samen kijken we wie-bij- wie mee kan rijden. Om 19:15 vertrekken we richting Utrecht. De 

eerste heat wordt om 20:15 gereden en we verwachten rond 21:00 klaar te zijn met karten. Aansluitend is 

de prijsuitreiking. 

 

Aanmelden kan bij Joey Broekhuizen (Vianenhof 12) via onderstaand formulier of een whatsapp 

berichtje. Betalen kan contant of we sturen je een betaalverzoek. Ben je geen lid maar wil je wel mee 

doen? Je bent van harte welkom! Vul het formulier in en rij mee! 

 

We hopen, net als vorig jaar, met een grote groep deel te nemen en samen te strijden voor die ene 

plek.. wie is de 'Jaarsveldse Max Verstappen'.🏆 Strijd jij mee voor de eerste plek? 

 

 

 
Let op: Ben je 135cm lang dan 

kun je al mee! De kinderen 

onder de 14 zullen in een familie 

heat rijden. De kinderen boven 

de 14 zullen meerijden met de 

volwassenen. 
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Leuke sponsor actie De Plus van velzen 

Tot eind oktober spaar je bij PLUS van Velzen bij 

iedere 10 euro aan boodschappen voor 

sponsormunten. Met deze sponsormunten 

kunnen we een mooie sponsorbijdrage 

verzamelen. Volgens mij winkelt heel Jaarsveld 

bij de PLUS in Lopik. De munten kunnen 

ingeleverd worden in de winkel. Buisje nr. 13 is 

voor de buurtvereniging. 

 
 

 

 

Rabobank CLUBKAS Campagne 

Wij doen weer mee.. Stem op ons! 

 

 
 

van Rabobank Utrechtse Waarden stem dan op 

't Jaarsveldje vanaf 5 oktober via 

www.rabobank.nl/uw. Ben je nog geen lid, lid 

worden kan in de bankieren app of hier: 

https://www.rabobank.nl/particulieren/led

en 

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

 

De speeltuin winter klaarmaken  
Op zaterdag 10 oktober van 9:00 tot 12:00 gaan 

we het laatste onkruid weghalen zodat de 

speeltuin de gehele winter weer mee kan. Heb 

jij tijd om te helpen? Er wordt net als de vorige 

keer voor een heerlijk bakje koffie gezorgd. 

 

Bierproeverij op vrijdag 13 november 

Wat was het een succes, de bierproeverij van vorig jaar. 

We hadden twee echte bierkenners in ons midden 

gehaald die alles vertelden over het brouwproces en wat  

voor de verschillende smaken/typen er zijn. Ook een spel 

‘proef jij het merk pils’ was een leuke oogopener. Omdat 

het vorig jaar zo’n succes was willen we dit jaar weer een 

proeverij houden.  

 

De bierproeverij wordt gehouden op vrijdag 13 november 

vanaf 20:30 in de zwarte schuur te Jaarsveld.  

 

Kom je gezellig met vrienden, familie en natuurlijk 

dorpsgenoten proeven van meer dan 10 verschillende 

bieren? Er kunnen niet meer dan 30 personen aan deze 

proeverij deelnemen, dus meld je snel aan. Aanmelden 

kan door het onderstaande formulier in te leveren bij Jan 

Verheul of via een mail naar info@jaarsveldje.nl met naam 

en aantal personen. 

 

Deelname voor leden is €10,- en niet leden €15,-. 

 

 

Naam      Leeftijd 

…………………………………………………… ………… 

…………………………………………………… ………… 

…………………………………………………… ………… 

…………………………………………………… ………… 

 

Deelname alleen boven de 18 jaar. 

Corona maatregelen tijdens de bierproeverij 

- Het Corona biertje wordt niet geproefd. 

- Eén tafel mag max 4 personen.  

- 1,5 meter wordt in stand gehouden. 

- Er worden geen handen geschud.  

- Bij verkoudheidsklachten meld je dan af 

en wij wensen je veel beterschap. 

- Handen ontsmetten met alcoholische 

desinfecterende middelen. Ter info: Bier is 

geen desinfecteer middel. 

- Vaker je handen wassen na het wat 

vaker door bier te moeten gaan plassen. 

- Samen zingen na en tijdens het drinken is 

niet toegestaan. 

- Indien de alcohol te zwaar is gevallen 

word je met de kruiwagen thuisgebracht 

i.p.v. met een ondersteunde schouder 

aan schouder.  

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden

