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Kinderbingo
Speeltuin winterklaar maken met z´n allen
F1 experience
Brainstormavond - plannetjes smeden voor volgend jaar. incl. algemene ledenvergadering
Intocht Sinterklaas
Bierproeverij

Voor alle data geldt: Iedereen is meer dan welkom, want JAARSVELD ZIJN WE MET ELKAAR!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dijkverzwaring
Zoals jullie ongetwijfeld al eens gehoord of in de krant gelezen hebben zal in de komende jaren tot 2028 de
Lekdijk verzwaard gaan worden tussen Jaarsveld en Vreeswijk. De ontwikkelingen kun je volgen via:
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/jaarsveld-vreeswijk/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kinderbingo!
Op woensdagmiddag 20 oktober gaan we een KINDERBINGO doen en het is zeker de moeite waard om
erbij te zijn!! We maken er een gezellige middag van in het Verenigingsgebouw in Jaarsveld.
Kinderen tot 12 jaar zijn welkom en heb je moeite met getallen neem dan papa, mama of iemand die jou wil
helpen mee.
We hebben leuke prijzen en voor de entree vragen wij € 2,50 (graag contant meenemen).
De ballen worden in de bingo machine door ons gedraaid vanaf 14.00 tot 16.00 uur.
Natuurlijk zorgen wij voor limonade en wat lekkers daarbij!!
Meld je even aan op Jaarsveldje@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Speeltuin winterklaar maken met z´n allen!
De afgelopen maanden is de speeltuin weer intensief gebruikt door talloze kinderen uit Jaarsveld en
omstreken en nu het is weer tijd voor een opfrisbeurtje. Dat doen we natuurlijk het liefst met zo veel
mogelijk handjes zodat het niet alleen lekker snel mooi wordt maar het ook extra gezellig is.
Op zaterdag 23 oktober zien we jullie graag allemaal om 08:30 uur verschijnen. Neem handschoenen mee
en je bruine kliko!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herfstuitje – F1 experience te Utrecht!
Lijkt het je leuk om een keer net als Max Verstappen op het circuit te rijden van Zandvoort?!? Geef je dan
snel op om op 12 november mee te gaan naar het F1 experience in Utrecht! Dan rijden we een uur lang in
een F1 simulator op het circuit in Zandvoort. We kunnen met maximaal 20 personen tegen elkaar rijden.
Kosten voor de race zijn €25,- inclusief een drankje na afloop. We verzamelen om 18.15u bij de voetbalkooi
en de race begint om 19.20u.
Opgeven kan bij Joey Broekhuizen op de van Vianenhof 12 of via de app op 0612754339. betalen kan cash
of via een tikkie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenvergadering/brainstorm avond!
Op maandag 15 november a.s. wordt de ledenvergadering gehouden en tevens brainstorm voor de
planning van activiteiten in 2022. In de Zwarte Schuur om 20.00 uur.
We hopen een goede opkomst te zien van onze leden, want het is tevens een mooie gelegenheid om
medebewoners van Jaarsveld te ontmoeten.
Ook de gelegenheid om jouw idee voor een leuke activiteit te ventileren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intocht Sinterklaas!
De alternatieve intocht van vorig jaar hebben wij - en velen met ons - als zeer positief ervaren.
Dit jaar zal de intocht nog moderner en vooral actiever worden. Dit prachtige festijn met de grootste
kindervriend van het land zal plaatsvinden op 27 november. Meer info volgt in de volgende nieuwsbrief.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bierproeverij!
Na een zeer geslaagde eerste Jaarsveldse bierproeverij kon helaas de geplande tweede niet doorgaan
wegens de toen geldende coronamaatregelen. Nu het weer kan en mag gaan we een nieuwe poging
wagen. Datum en verdere info volgt in de volgende nieuwsbrief.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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!

