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Valentijnsbingo 

 Zaterdag 19 februari 

Jeugdsoos Heenvliet / KamLung 

Als de maatregelen het toelaten gaan we met 

de kinderen bingoën. U hoort van ons nog of 

dit in de jeugdsoos of bij KamLung zal zijn.  

 

Ledenvergadering 

 Dinsdag 22 februari 

Online vergadering 

Als u wilt deelnemen kunt u zich aanmelden 

via ovsheenvliet@gmail.com. U ontvangt dan 

een week van tevoren een agenda, de nodige 

stukken en een link om deel te nemen aan de 

vergadering. 

 

Paaseieren zoeken 

 Zaterdag 16 april  

Bernissebad Heenvliet 

Na het succes van vorig jaar willen we ook dit 

jaar weer eieren gaan zoeken met de kinderen 

in het Bernissebad in Heenvliet.  

 

Vossenjacht 

 Zaterdag 14 mei  

Heenvliet 

In samenwerking met de oudere kinderen 

willen we voor de jongere kinderen een 

vossenjacht organiseren. We zoeken dus 

ouders en oudste kinderen die mee willen 

doen als vos of begeleider van een groepje en 

we zoeken jonge kinderen die op zoek willen 

naar de vossen. Voor de kinderen zijn er ook 

leuke prijsjes te winnen.  

 

Pinksteren 

 Zaterdag 4 t/m maandag 6 juni 

Heenvliet 

Laten we hopen dat er weer een 

paardenmarkt is waar we de stichting 

Paardenmarkt Heenvliet bij mogen 

ondersteunen. Voor het ondersteunen d.m.v. 

verkeersregelaars & fietsenstalling verdient de 

OVS altijd een leuk bedrag om activiteiten 

mee te organiseren.  

 

 

 

 

 

 

Zeskamp 

 Zaterdag 25 juni  

Bernissebad Heenvliet 

Zoals elk jaar organiseren we een zeskamp in 

het Bernissebad, het thema dit jaar: 

waterpret. De kinderen kunnen er op rekenen 

dat ze in het bad, maar ook daarbuiten, lekker 

nat zullen worden.  

 

Zomerspelen 

 Data volgen nog  

Bernissebad Heenvliet 

In 2021 hebben we drie woensdagmiddagen 

in het Bernissebad georganiseerd in de 

zomervakantie; bingomiddag, pannenkoeken 

eten en spelletjesmiddag. Dit jaar willen we 

iets soortgelijks gaan doen.  

 

 

Kinderreis Jongeren 

 Zaterdag 17 september  

Het is al weer een paar jaar geleden, dus we 

gaan dit keer weer naar Dippie Doe in Best! 

Gaan jullie mee? De reis is voor kinderen van 4 

t/m 8 jaar. De kinderen van 9 jaar mogen 

kiezen of ze mee willen naar Dippie Doe of dat 

ze met de andere groep mee doen.  

 

Kinderreis ouderen 

 24 of 25 september  

Met de oudere kinderen willen we iets actiefs 

gedaan, we weten nog niet precies wat, maar 

we houden jullie op de hoogte. Kinderen van 9 

t/m 13 jaar mogen mee doen met deze 

activiteit.  

 

Intocht Sinterklaas 

 Zaterdag 19 november  

Heenvliet 

We heten Sinterklaas welkom in Heenvliet, 

lopen een optocht door het dorp. s ’Middags 

hebben we een feestmiddag in de sporthal 

van KamLung. Daarna krijgen alle OVS-leden 

thuis bezoek van piet en/of Sint en krijgen ze 

een cadeautje.  

Particuliere Sint huisbezoeken: zaterdag 3 en 

zondag 4 december 2022. 
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