
Buurt-   en   Speeltuinvereniging     

’t   Jaarsveldje   
  

Nieuwsbrief   nummer   90,   juni   2021     
  
  

Belangrijke   data   binnenkort   
28   juni   19u45:   Tussentijds   overleg   met   z’n   allen   over   de   speelweek   -   Wat   is   al   gedaan?   Wat   is   nog   nodig?     
17   juli   ochtend:Tenten   en   banken   en   dergelijk   neerzetten.   Vele   handen   maken   licht   werk.     
20   juli   avond: Huttenbouw   voor   volwassenen.   We   bouwen   alvast   de   basis.    
22   juli   avond:    Survival   vanaf   9   jaar   
23   juli   avond:    Buurtbarbecue   
Voor   alle   data    geldt:   Iedereen   is   meer   dan   welkom,   want   JAARSVELD   ZIJN   WE   MET   ELKAAR!   
  

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

Speelweek:   Het   Oranje   kasteel   van   Jaarsveld!!!!   
  

We   moeten   nog   even   geduld   hebben,   maar   de   voorbereidingen   zijn   al   in   volle   gang!   Zou   het   dit   jaar   dan   
toch   echt   door   kunnen   gaan?   
Tijdens   de   speelweek   willen   we   met   alle   kinderen   die   zich   hebben   opgegeven   een   enorm,   groot   Oranje   
Kasteel   gaan   bouwen!!!   Helpen   jullie   mee   met   bouwen   van   dit   spektakel   stuk??   De   duur   van   de   speelweek   
dit   jaar   is   3   dagen,   woensdag,   donderdag   en   vrijdag.   
  

In   3   dagen   een   groot   kasteel   bouwen   is   een   uitdaging.   Vandaar   dat   we   de   ouders   vragen   om   dinsdagavond   
voordat   de   speelweek   begint   alvast   een   opzet   te   maken   van   het   kasteel!   Dan   kunnen   we   woensdag   
ochtend   gelijk   starten   met   het   verder   bouwen   van   het   kasteel   en   het   mooi   maken   van   het   kasteel   door   
middel   van   verf,   kleden   en   uiteraard   een   oranje   tintje!!   
  

Wat   kunnen   jullie   verwachten?   Wat   dachten   jullie   van   een   riddertoernooi?   Gekleed   met   schilden   en   
zwaarden?   Wie   kan   als   echte   ridder   of   jonkvrouw   blijven   zitten   op   een   doldwaas   paard?   Een   middag   door   
het   leven   gaan   als   een   echte   prinses,   mooie   jurk,   make-up,   nagels   gelakt,   of   wordt   je   liever   geschminkt   als   
draak??   Het   kan   allemaal!   En   wat   dachten   jullie   van   een   heerlijk,   uitgebreid   Middeleeuws   buffet?   Uiteraard   
kan   een   springkussen   niet   ontbreken   om   heerlijk   even   op   los   te   gaan!     
In   de   volgende   nieuwsbrief   volgt   uitgebreid   programma.   

  
Voor   wie?   

  
De   speelweek   is   bedoeld   voor   kinderen   vanaf   6   jaar   tot   en   met   12   jaar   (groep   8).   Jongere   kinderen   zijn   ook   
welkom,   maar   dan   moet   er   wel   een   ouder   bij   zijn.    Meld   je   snel   aan    want   meer   dan   50   kinderen   passen   niet   
op   het   trapveld.   Aanmelden   kan   met   het   inschrijfformulier,   graag   zo   snel   mogelijk,   maar   in   ieder   geval   
uiterlijk   25   juni.   
  

    



Helpt   u   ook   mee?   
  

Graag   doen   we   een   oproep   aan   de   ouders   om   een   ochtend,   middag   of   hele   dag   te   komen   helpen   zodat   we   
er   met   elkaar   een   super   leuke,   gezellig   speelweek   van   kunnen   maken.   Ook   hiervoor   kun   je,   je   alvast   
opgeven.   Op   het   inschrijformulier   vragen   we   de   ouders   ook   om   zaterdag   ochtend   17   juli   te   helpen   met   het   
opzetten   van   de   grote   tent,   en   dinsdag   avond   te   helpen   met   het   vormgeven   van   het   Kasteel.   

  
Survival:   donderdag   avond   22   juli   
  

Daag   je   ouders,   broer   en/of   zus   uit   om   tegen   je   te   strijden   bij   een   uitdagende   en   intensieve   survival   
parcours!!   Durf   jij   het   aan??   Ben   je   9   jaar   of   ouder   geef   je   dan   snel   op!!   Aanmelden   kan   met   het   
inschrijfformulier,   graag   zo   snel   mogelijk,   maar   in   ieder   geval   uiterlijk   25   juni.   
  

Vrijdag   avond   23   juli   BBQ   
  

Wat   zou   het   toch   heerlijk   zijn   als   we   deze   fantastisch   week   met   z’n   allen   kunnen   afsluiten   door   te   BBQ-en   
met   elkaar   onder   het   genot   van   een   lekker   muziekje!   Komen   jullie   ook?   Neem   dan   gelijk   je   buren   mee,   hoe   
meer   zielen   hoe   meer   vreugd!   Na   2   jaar   hebben   we   genoeg   om   bij   te   praten!   Schrijf   je   dus   snel   in!   

  
Meld   je   snel   aan   
  

Aanmelden   voor   de   speelweek   en/of   de   BBQ   kan   t/m   19   juni   
  

De   kosten   voor   de   speelweek   zijn   7.50   euro   (niet   leden   10   euro)   
  

De   kosten   voor   de   BBQ   zijn   voor   volwassen   12.50   euro   (niet   leden   17.50   euro)   incl.   5   consumpties.     
Kids   tot   12   jaar   gratis,   vanaf   12   jaar   5   euro   (wel   even   aangeven   op   het   formulier   of   je   komt,   want   ook   deze   
gratis   menu’s   moeten   worden   ingekocht).   
  

We   hopen   op   veel   aanmeldingen!   Hoe   mooi   is   het   om   met   alle   inwoners   van   Jaarsveld   er   een   feestje   van   te   
maken!   Voor   zowel   de   ouders   als   de   kinderen!   Een   blijvende   herinnering   voor   altijd!   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
    
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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