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Wat was het paaseieren zoeken gezellig ondanks het koude weer. Ook hebben we veel reacties gekregen
op onze oproepjes. Zeker het vermelden waard is dat Loe Special Products zelfs een gloednieuwe
grasmaaier en ook een kantenmaaier gesponsord heeft!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Belangrijke data binnenkort
31 mei: We gaan plannen maken voor een extra leuke speelweek dit jaar.
Iedereen is welkom, graag zelfs, want JAARSVELD ZIJN WE MET ELKAAR!
We verzamelen om 19:45 uur bij de zwarte schuur.
28 juni: Tussentijds overleg met z’n allen over de speelweek - welke acties zijn al gedaan?
Wat is nog nodig?
12 juli: Puntjes op de i zetten voor de speelweek. Vele handen maken licht werk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuws van het bestuur
Het bestuur is gegroeid! De 2 nieuwe bestuursleden kennen we bijna allemaal, voor de rest stellen ze zich
graag even voor:
Marcia Bouman
Even voorstellen voor diegene die mij nog niet kennen
Ik ben Marcia Bouman, geboren en getogen in Jaarsveld, al even getrouwd en 2 kinderen.
Vanaf nu kom ik het buurtvereniging team versterken!
Ik heb er heel veel zin in, en zit boordevol frisse en nieuwe ideeën.
Joey Broekhuizen
Hallo allemaal,
Ik ben Joey Broekhuizen, woon nu alweer ruim 9 jaar op de van Vianenhof in Jaarsveld.
Ik ben de man van Marianka en niet te vergeten vader van Jessie, Danian en Kate.
Thuis heb ik niets te vertellen dus doe graag een biertje buiten de deur ;-).
Ik ben ingegaan op de oproep van de buurtvereniging om het bestuur te versterken, omdat ik een
gezelligheidsdier ben die het leuk vind om activiteiten te organiseren voor de kinderen en volwassenen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paaseieren zoeken
Brrrrrr, wat was het een koude 2e paasdag zeg! Maar dat deerde de kinderen niet om op zoek gegaan naar
het gouden ei! Het duurde even maar uiteindelijk heeft Sidney het gouden ei gevonden. Alle kinderen
hebben nog een zakje met lekkere chocolade eitjes meegekregen om thuis bij een kop warme chocomel op
te peuzelen.
Er was ook nog een prijs voor de mooiste tekening, deze is gewonnen door Jessie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Speeltuin weer opgeruimd
Wauw wat een mooie speeltuin!!
Op zaterdag 10 April zijn we met een groepje enthousiaste Jaarsvelders aan de slag gegaan in de
speeltuin. Naast de geplande activiteiten zoals onkruid trekken, egaliseren van het zand en kleine
snoeiwerkzaamheden was er nog zoveel energie over om ook nog een gedeelte van de bramenstruiken
achter de speeltuin weg te halen en een stuk van de grote boom te zagen.
Kortom er is super veel werk verricht met elkaar! Dit alles natuurlijk onder het genot van een lekker bakkie
koffie.
De kinderen kunnen weer met veel plezier spelen in onze mooie speeltuin!
Iedereen bedankt voor het harde werk en in het bijzonder voor de nieuwe gezichten die er bij waren!

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

Speelweek in een nieuw jasje?
Maandag 31 mei willen we weer bij elkaar komen met de leden om te brainstormen over de speelweek die
altijd de 1e week van de zomervakantie plaats vind.
Als bestuur vroegen wij ons af of de speelweek in de huidige vorm nog wel toegankelijk is voor alle
leeftijdscategorieën. Misschien is het tijd voor iets nieuws?
Vinden de oudere kinderen het bijvoorbeeld leuker om te genieten van een ‘drive in’ bioscoop?
Is 1 dag timmeren voldoende?
1 grote hut bouwen met zijn allen?
Genoeg stof tot nadenken. Denken jullie ook mee? Alle ideeën zijn welkom!
Laat ons vooral weten wat jullie willen en leuk vinden dan gaan we er met z’n allen een topweek van
maken!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarsveld kleurt oranje!
Het Nederlands elftal doet mee met het EK! Jaarsveld kleurt oranje om onze jongens te supporten. Wie
vindt het leuk om zijn huis of tuin te versieren? Mooi versierde huizen/tuinen dingen mee naar een leuke
prijs!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarsveldje op internet
Op onze website www.jaarsveldje.nl is veel informatie te vinden over onze vereniging.
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes in en rond de Buurt- en Speeltuinvereniging like dan onze
facebookpagina of meld je aan voor onze de whatsappgroep.
Heb je zelf een nieuwtje, wij delen het graag voor je!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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