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In deze nieuwsbrief:  

- Paaseieren zoeken 

- Vossenjacht 

- Paardenmarkt 2022 

 

PAASEIEREN ZOEKEN 
Het paaseieren zoeken was heel gezellig vorig jaar 

en daarom doen we het dit jaar nog een keer!!!  

we gaan in elke geval proberen 189 eieren te 

zoeken… en misschien vind je nog wel een ei van 

vorig jaar       We hebben toen 11 eieren nooit 

meer terug gevonden namelijk.  

 

We gaan paaseieren zoeken 

met de kinderen bij het 

Bernissebad. Wilt u uw 

kinderen opgaven zodat we 

weten hoeveel we er kunnen 

verwachten?  

 

We zoeken ook een aantal ouders dat een team wil 

‘leiden’ tijdens deze middag. U krijgt van ons een 

groepje kinderen toegewezen waar u prijsjes en 

limonade aan uitdeelt. ‘Uw’ 

kinderen melden zich bij u 

met de gevonden eieren.  

 
 

Datum:  Zaterdag 16 april 2022 

Waar:   Bernissebad Heenvliet 

Wanneer:  13.30 – 15.00 uur 

Inschrijven:  ovsheenvliet@gmail.com  

 

VOSSENJACHT 
Op zaterdag 14 mei organiseren we een 

vossenjacht. We zoeken hiervoor (groot)ouders 

die als vos mee willen doen. Hoe u zich verkleedt 

of hoe u die middag ‘opvalt’ mag u helemaal zelf 

bedenken.  

 

U kunt ook uw kinderen al aanmelden, dit mag 

individueel (dan plaatsen wij ze in een groepje), 

maar kinderen mogen ook als groep worden 

opgegeven. Kinderen vanaf groep 5 mogen wat ons 

betreft zonder ouders over straat. Voor jongere 

kinderen willen we graag begeleiders hebben.  

 

Aanmelden als vos of 

kinderen aanmelden 

kan via ons emailadres. 

Graag aanmelden voor 

11 mei.  
 

Datum:  Zaterdag 14 mei 2022 

Waar:   Heenvliet 

Wanneer:  14.00 – 16.00 uur 

Inschrijven:  ovsheenvliet@gmail.com  

 

PAARDENMARKT 2022 
De paardenmarkt gaat weer door! De OVS is 

gevraagd door de stichting Paardenmarkt om 

ongeveer 200 uur vrijwilligerswerk te leveren om 

hen te ondersteunen. Dit kan het bestuur 

natuurlijk niet alleen! We hebben 

uw hulp daarom hard nodig! 

 

Wilt u ons ondersteunen? We zijn 

op zoek naar vrijwilligers die willen 

helpen als verkeersregelaar, we zoeken mensen 

voor bij de fietsenstalling, lotenverkoop op de 

markt en we zoeken mensen die al deze 

vrijwilligers willen ondersteunen met koek & zopie. 

 

Het gaat om uren op de zaterdag 4 juni, zondag 5 

juni en maandag 6 juni. Als u wilt helpen kunt u 

zich melden via ons emailadres of zich melden bij 

Laura Werring. Zij gaat over de planning van alle 

vrijwilligers.   

COLOFON 

Bestuur  Anita Noordenbos, Hans Timmers, 

Jasper van der Wilt, Laura Werring-

Zoeteman en Remco Zoeteman. 
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