
 

 OVS Heenvliet 

NIEUWSBRIEF 
Nr. 14        30-01-2020 

In deze nieuwsbrief:  

- Nieuwe jaarkalender 

- Vogelhuisjes bouwen (zo 16-02) 

- Ledenvergadering (ma 09-03) 

- Disco (wo 18-03) 

- Paasbingo (zo 05-04) 

- Pinksterweekend (30-05 / 01-06) 

NIEUWE JAARKALENDER 
In januari heeft u van het bestuur de nieuwe 

jaarfolder gekregen (digitaal of per post). Ook 

kreeg u de brief om uw contributie of 

donateursschap te betalen. We hopen dat deze 

goed bij u zijn aankomen. Als dit niet het geval 

mocht zijn horen we het graag.  

VOGELHUISJES BOUWEN 
Op zondag 16 februari gaan we vogelhuisjes 

bouwen voor het zwembad van 13.00 – 15.00 uur 

 

Neem je eigen hamer en een handige ouder mee 

en kom je eigen vogelhuisje maken. Als de huisjes 

klaar zijn worden ze opgehangen in het zwembad 

voor de vogels. Wilt u uw kind(eren) van tevoren 

opgeven? Dan weten we hoeveel hout we moeten 

regelen. Opgeven kan via ons emailadres of via een 

bestuurslid.  

LEDENVERGADERING 
Op maandag 9 maart vindt onze jaarlijkse 

ledenvergadering plaats. We hopen u dan te 

ontmoeten.  

De vergadering 20.00 – 21.30 uur in het zaaltje van 

het Groene Kruis gebouw in Heenvliet.   

De agenda van de vergadering is te vinden op onze 

website www.ovsheenvliet.nl. Als u de notulen van 

de vorige vergadering wilt hebben kunt u deze 

opvragen via ons emailadres: 

info@ovsheenvliet.nl. 

 

DISCO 
Op woensdag 18 maart houden we een disco voor 

de kinderen. We werken in twee groepen.  

14.00 – 15.00 uur Groep 1 t/m 5 

15.15 – 16.15 uur Groep 5 t/m 8 

PAASBINGO 
Op zondag 5 april gaan we bingoën! We werken in 

twee groepen, tussen de middag willen we met de 

kinderen pannenkoeken eten.  

11.00 – 12.00 uur Plaatjesbingo t/m gr. 3 

12.00 – 12.30 uur Pannenkoeken eten 

12.45 – 13.45 uur Bingo gr. 3 en ouder  

PINKSTERWEEKEND 
Het lijkt ver weg, het pinksterweekend is pas eind 

mei, voor ons als bestuur gaan we binnenkort 

echter beginnen.  

Wilt u helpen als vrijwilliger? We zijn altijd op zoek 

naar extra mensen. We zoeken vrijwilligers voor;  

de fietsenstalling, verkeer regelen, loten verkopen, 

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 hebben we Linnaeushof en het 

paintballen hiermee betaald.   

COLOFON 

Bestuur  Anita Hardy, Hans Timmers, Laura 

Werring-Zoeteman, Jasper van der Wilt 

& Remco Zoeteman. 

Website  www.ovsheenvliet.nl  

Facebook klik hier  

Emailadres ovsheenvliet@gmail.com  

Postadres de Vroon 17, 3218 XH, Heenvliet 

 

Al onze activiteiten vinden plaats in Jeugdsoos de 

Brandspuit tenzij anders vermeld.  
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