
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief:  

- Verslag valentijnsdisco 

- Oproep ledenvergadering 

- Knutselen in maart 

- Paardenmarkt 

VERSLAG VALENTIJNSDISCO 
De valentijnsdisco van woensdag 13 februari is 

druk bezocht. We hadden tot twee keer toe 

een grote groep kinderen binnnen om te 

dansen. Dat dansen ging bij de kleintjes wel 

een stuk spontaner dan bij de oudere groep, 

waar het gezellig samen zijn en kletsen 

eigenlijk wel belangrijker was dan de 

dansvloer. Iedereen heeft het goed naar zijn 

zin gehad.  

OPROEP LEDENVERGADERING 
Aanstaande maandag 4 maart 2019 houden 

we onze jaarlijkse ledenvergadering. Anders 

dan dat u van ons gewend bent vindt deze 

plaats in het GROENE KRUIS GEBOUW. 

De agenda voor de vergadering is te vinden op 

onze website. Hij is ook mee gestuurd met 

deze nieuwsbrief. Wilt u de bijlagen ook 

hebben? Bijlage 1, 2 en 4 zijn op te vragen bij 

het secretariaat (ovsheenvliet@gmail.com)  

 

Inloop    20.00 uur 

Start vergadering 20.15 uur 

KNUTSELEN IN MAART 
Het knutselen van maart zal plaats vinden op 

woensdag 20 maart 2019.  

We hebben een aantal ouders gevonden die 

ons willen helpen. Extra handen kunnen we 

goed gebruiken. Wilt u ook helpen? U kunt 

voor meer informatie terecht bij onze 

voorzitster, Anita Hardy.  

 

 

 

 

 

PAARDENMARKT 
Het lijkt ver weg, het pinksterweekend is pas 

begin juni, voor ons als bestuur gaan we 

binnenkort echter beginnen.  

Als u zich heeft opgegeven als vrijwilliger om 

te helpen als verkeersregelaar en / of bewaker 

van de fietstenstalling, dan hoort u binnenkort 

van ons.   

Wilt u ook helpen? We zijn altijd op zoek naar 

extra mensen! Vorig jaar hebben we 168 uur 

vrijwilligerswerk verricht. Daarvan lag helaas 

35% (60 uur) bij het bestuur. Dat willen we dit 

jaar een beetje minderen als het mogelijk is.  

We zoeken vrijwilligers voor; 

- De fiestenstalling 

- Verkeer regelen 

- Loten verkoop 

- Rondgaan met koffie/thee voor de 

vrijwilligers.  

Opgeven kan bij het secretariaat 

(ovsheenvliet@gmail.com) 

Wist u dat we met het vrijwilligerswerk van de 

paardenmarkt onze activiteiten mede mogelijk 

maken? Vorig jaar zijn de jaarreisjes naar het 

speelkasteel en JumpXL hierdoor mogelijk 

gemaakt.  

 

 

Namens het bestuur, 

Anita Hardy, Hans Timmers, Laura Werring, 

Remco Zoeteman & Jasper van der Wilt. 

COLOFON 
Website  www.ovsheenvliet.nl  

Facebook klik hier  

Emailadres ovsheenvliet@gmail.com  

Postadres de Vroon 17, 3218 XH, Heenvliet 

OVS Heenvliet 
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