
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief:  

- Evaluatie Mini-playbackshow 

- Bingomiddag 

- Paardenmarkt 

- Aankondiging indianenfeest 

EVALUATIE MINI-PLAYBACKSHOW 
Op zaterdagmiddag 13 april hebben we een 

leuke mini-playbackshow gehouden. Er waren 

negen optredens waar we met plezier naar 

gekeken hebben.  

 

We hadden een wel heel bijzondere jury. 

Allereerst willen we oma van Brenkelen 

bedanken dat ze in de jury plaats heeft willen 

nemen. Daarnaast bedanken we ook Elvispiet, 

die speciaal voor ons uit Spanje is komen 

overvliegen om in de jury te zitten.  

 

1e prijs  Delana Timmers 

2e prijs  Marit Meuldijk 

3e prijs  Floor & Vera van Voorden 

BINGOMIDDAG 
Aanstaande zaterdag hebben we bingo! In de 

eerste serie spelen we met plaatjes voor de 

kinderen die nog moeite hebben met getallen. 

In de tweede serie spelen we met ‘normale’ 

bingokaartjes. Bepaalt u zelf bij welke groep 

uw kind(eren) hoort? Inloop voor beide 

groepen is een kwartier voor de start.  

15.00 – 16.00 uur: jongere kinderen (plaatjes) 

16.15 – 17.15 uur: oudere kinderen (normaal) 

 

Uiteraard zorgen we voor wat te eten en 

drinken voor de kinderen. Voor ouders die 

blijven helpen is er koffie & thee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERS PAARDENMARKT 
De planning rond de vrijwilligers van de 

paardenmarkt loopt goed. Dankzij de 

toezeggingen van oude en nieuwe vrijwilligers 

hebben we bijna het rooster rond.  

Heeft u persoonlijk een e-mail gekregen om 

vrijwilliger te zijn? Wilt u dan nog even 

reageren?  

Bent u nog geen vrijwilliger maar wilt u dat 

wel zijn? We hebben nog op een paar tijden 

hulp nodig. Geef u op via 

ovsheenvliet@gmail.com  

Openstaande tijden:  

Zaterdag  

10.00 – 12.00 uur Verkeersregelaar (3x)  

 

Zondag  

10.00 – 12.00 uur Verkeersregelaar (3x) 

15.00 – 17.00 uur Fietsenstalling (1x) 

 

Maandag  

9.00 – 11.00 uur Verkeersregelaar (2x) 

14.00 – 17.00 uur Fietsenstalling (1x)  

 

INDIANENFEEST MET BARBEQUE 
Op zaterdag 6 juli hebben we indianenfeest 

met jaarbarbeque. Staat hij al in jullie agenda? 

 

Namens het bestuur, 

Anita Hardy, Hans Timmers, Laura Werring, 

Remco Zoeteman & Jasper van der Wilt. 
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