
 
LIDMAATSCHAP 

Gezinslidmaatschap 
€ 27,50 per gezin (jan-apr) 
€ 15,- per gezin (na 15 april) 

  
Donateurslidmaatschap 
min. € 10.– per jaar 

  

Doelstelling OVS 
De letters OVS staan voor  
  
Ontspannings 
Vereniging 
Samenwerking 
  
De OVS organiseert het hele jaar 
door activiteiten voor kinderen t/m 
13 jaar uit het dorp Heenvliet.  

OVS Heenvliet 

 
Contactadres: 

Laura Werring 

De Vroon 17 

3218 XH Heenvliet  

  

Bestuur 
Voorzitter:       Merel van Bodegom 

Penningmeester:   Hans Timmers 

Secretaris:       Laura Werring 

  

Algemene bestuursleden 
Anita Hardy 

Remco Zoeteman 

Jasper van der Wilt 

 

  
Website: www.ovsheenvliet.nl 

Zoek ons ook op facebook! 

Jaarprogramma 2018 
 

Valentijnsdisco  
 woensdag 14 februari 2018 
Ledenvergadering   
 dinsdag 6 maart 2018 
Paasfeest 

zaterdag 24 maart 2018 
Jaarlijks reisje (4 t/m 9 jaar) 
 zaterdag 14 april 2018  
Jaarlijks reisje (9 t/m 13 jaar) 
 zondag 15 april 2018 
Paardenmarkt   
 19 t/m 21 mei 2018 
Zeskamp met  jaarbarbecue 
 zaterdag 23 juni 2018 
Activiteitendag 
 zaterdag 7 juli 2018 
Bernissedag* 
 Zaterdag 1/8 september 2018 
Herfstfeest 

Zaterdag 6 oktober 2018 
Sinterklaasintocht   
 zaterdag 24 november 2018 

 

* In overleg met Bernissebad 



 
 

     Jaarprogramma 
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Valentijnsdisco  
 woensdag 14 februari 2018 
14.00 – 15.00 uur  Groep 1 t/m 5* 
15.15 – 16.30 uur Groep 5* t/m 8 
*Groep 5 kinderen mogen kiezen. 

 
Ledenvergadering  
 dinsdag 6 maart 2018 
Alle leden & donateurs zijn welkom op 
onze jaarvergadering die zal plaatsvinden 
in jeugdsoos de Brandspuit. Agenda zal 
medio / eind februari op de website 
verschijnen.  
 
Paasfeest 

zaterdag 24 maart 2018 
We gaan deze middag met het thema 
Pasen aan de slag. We gaan knutselen en 
spelen een paar rondjes paasbingo.  
 
Jaarlijks reisje (4 t/m 9 jaar*) 
 zaterdag 14 april 2018  
Vorig jaar zijn we met de kinderen naar 
het speelkasteel geweest. Ook dit jaar 
mogen ze weer kiezen uit drie parken. 
Waar zullen we dit jaar heen gaan? 
* Kinderen van 9 jaar mogen kiezen.  

 
 
 

 
Jaarlijks reisje (9 t/m 13 jaar*) 
 zondag 15 april 2018 
Vorig jaar hebben de kinderen bijna 
unaniem gestemd voor JumpXL. Ook dit 
jaar mogen ze weer kiezen uit drie 
activiteiten. Wat gaan we dit jaar doen? 
 
Paardenmarkt    
 19 t/m 21 mei 2018 
Tijdens de paardenmarkt helpen we de 
stichting Paardenmarkt door verschillende 
wegafzettingen te begeleiden. Vindt u het 
als ouder leuk om een paar uurtjes mee te 
helpen? Geef u op! We kunnen alle hulp 
gebruiken! secretaris@ovsheenvliet.nl 
 
Zeskamp met  jaarbarbecue 
 zaterdag 23 juni 2018 
Onze jaarlijkse zeskamp opnieuw met een 
jaarbarbecue voor onze leden. De 
zeskamp is zoals altijd voor alle leeftijden. 
Aansluitend een barbecue voor het gezin. 
Een gezellig moment om elkaar, bestuur 
en ouders, beter te leren kennen.  
 
Activiteitendag 
 zaterdag 7 juli 2018 
Een gezellige middag spelletjes doen en 
samen zijn.  
 
 

 
 

 
Bernissedag 
 Zaterdag 1/8 september 2018 
We organiseren een actieve dag in de 
Bernisse. Spelletjes, sport en gezellig 
samen zijn. Voor ouders / verzorgers en 
kinderen.  
 
Herfstfeest 

Zaterdag 6 oktober 2018 
In het thema ‘herfst’ organiseren we dit 
jaar een leuke activiteit.  
 
 
Sinterklaasintocht   
 zaterdag 24 november 2018 

Zoals elk jaar heten we Sinterklaas en zijn 
kornuiten weer welkom in Heenvliet. Zal 
hij weer met de boot aankomen? Of wil 
de brandweer hem weer komen  
brengen? En zal hij ‘s avonds op visite 
komen? Of staan er ineens een paar 
zwarte pieten op de stoep? Vier dit  
gezellige feest met ons mee. 
 
 
Houdt onze website en facebookpagina in 
de gaten voor aankondigingen van onze 
activiteiten. Voor een activiteit hangen 
ook op de scholen posters zodat u daar 

nog even kunt kijken hoe laat een  
activiteit plaats zal vinden.  

 
En voor vragen kunt u altijd terecht bij één 

van onze bestuursleden.  
 

We houden bij al onze buiten - activiteiten 
rekening met het weer. We zorgen daar 

dus ook voor een slecht-weer-scenario en 
communiceren deze van te voren.  

 
 

mailto:secretaris@ovsheenvliet.nl

