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JAARKALENDER 2020
Vogelhuisjes bouwen voor het Bernissebad
Zondag 16 februari
Jeugdsoos de Brandspuit
Ledenvergadering 2019
Maandag 9 maart
Groene-kruis gebouw
Kinderdisco (Jeugdsoos)
Woensdag 18 maart
Jeugdsoos de Brandspuit
Paasbingo & pannenkoeken eten
Zondag 5 april
Jeugdsoos de Brandspuit
Ondersteuning Paardenmarkt Heenvliet
Zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni
Heenvliet
Zeskamp & Barbecue
Zaterdag 20 juni
Bernissebad Heenvliet
Jongerenreis (t/m 9 jaar)
Zaterdag 19 september
Vertrek AH Heenvliet
Ouderenreis (vanaf 9 jaar)
Zaterdag 26 september
Vertrek AH Heenvliet
Herfstknutselen
Zondag 11 oktober
Jeugdsoos de Brandspuit
Intocht Sinterklaas en huisbezoeken
Zaterdag 21 november
Markt Heenvliet & Sporthal Kam-Lung

Print me uit en hang me op!

SPONSORING 2020
Zonder de volgende sponsoren hadden we
Sinterklaas afgelopen jaar niet mogelijk kunnen
maken. We willen ze daarom hier nog even in het
zonnetje zetten en iedereen nogmaals hartelijk
bedanken voor het sponsoren.

AH Heenvliet-Ad Bevaart
Bouwbedrijf v.d. Water & zn b.v.
Stichting Paardenmarkt
Firma A de Knegt en Zn Schildersbedrijf
Dierenartspraktijk Bernisse
Ziggurat Building Solut.
Groen is Gras
Dick Klok Cultuurtechniek BV
Dick Klok Mechanisatie
Kievit Transport Begeleiding
Restaurant de Hoecksack
Mondzorg Heenvliet
Loodgietersbedrijf Wim den Breejen
Bike Totaal Leensvaart
Bodegom Caravan Stalling
Van Gelderen Oud IJzer en Metalen
Jimmy’s Eetcafe
Sportinstituut Kam Lung
Slagerij Michael Mast
Universal licht & geluid
Maerlant Brielle
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Vogelhuisjes bouwen
Zondag 16 februari
We gaan vogelhuisjes bouwen voor in het
Bernissebad. Kom je ook? Neem je hamer en ouder
mee en timmer je huisje in elkaar.

Jongerenreis (t/m 9 jaar)
Zaterdag 19 september
Vorig jaar naar Linnaeushof, dit jaar naar… we
weten het nog niet, maar het wordt in elk geval
een gezellige dag!

Ledenvergadering
Maandag 9 maart
Alle leden & donateurs zijn welkom op onze
jaarvergadering. Agenda zal medio februari op de
website verschijnen.

Ouderenreis (vanaf 9 jaar)
Zaterdag 26 september
Vorig jaar paintballen, dit jaar gaan we… ? We
weten het nog niet, maar ook dit wordt in elk geval
hartstikke gezellig.

Kinderdisco
Woensdag 18 maart
Gezellig een uurtje dansen met je vriendjes en
vriendinnetjes! Dien je verzoeknummer in en dans
de sterren van de hemel.

Herfstknutselen
Zondag 11 oktober
Deze middag willen we gaan knutselen met de
kinderen. Ziet u het zitten om hierbij te helpen?
We kunnen altijd handen en ideeën gebruiken.

Paasbingo & pannenkoeken eten
Zondag 5 april
Wie vindt het nu niet leuk om prijzen te winnen en
ook nog eens een gezellig spel te spelen? Kom
gezellig naar onze bingo! Voor jong en oud hebben
wij aparte rondes en tussendoor eten we
pannenkoeken.

Intocht Sinterklaas en huisbezoeken
Zaterdag 21 november
Zoals elk jaar heten we Sinterklaas en zijn
kornuiten weer welkom in Heenvliet. Vier dit
gezellige feest met ons mee.

Ondersteuning Paardenmarkt Heenvliet
Zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni
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 & Barbecue
Zaterdag 20 juni
Dit jaar is het thema van de zeskamp
‘waterspelletjes’. Dus je wordt in elk geval heel erg
nat! Na afloop gaan we gezellig met alle ouders en
kinderen barbecueën.
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 indien nodig.

LIDMAATSCHAP
Gezin
Donateur

€ 27,50 per gezin (jan – sep)
€ 15,- per gezin (na sep)*
min. € 10.– per jaar

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

COLOFON
Bestuur

Website
Facebook
Emailadres
Postadres

Anita Hardy, Hans Timmers, Laura
Werring-Zoeteman, Jasper van der Wilt
& Remco Zoeteman.
www.ovsheenvliet.nl
klik hier
ovsheenvliet@gmail.com
de Vroon 17, 3218 XH, Heenvliet

