
 

 OVS Heenvliet 

NIEUWSBRIEF 
Nr. 28        05-05-2022 

In deze nieuwsbrief:  

- Vossenjacht 

- Paardenmarkt 2022 

- Zeskamp 2022 

 

VOSSENJACHT 
Op zaterdag 14 mei organiseren we een 

vossenjacht. Heeft u zich al aangemeld? 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 

krijgt van te voren nog een instructie van ons.  

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 

Start:   14.00 uur speeltuin sporthal (kids) 

Inschrijven:  ovsheenvliet@gmail.com  

 

PAARDENMARKT 2022 
We zijn voor de paardenmarkt nog op zoek naar 

vrijwilligers die ons willen helpen onze uren vol te 

krijgen. De OVS is gevraagd om ongeveer 200 uur 

vrijwilligerswerk te leveren om hen te 

ondersteunen. Als tegenprestatie 

krijgen we geld om de kinderreisjes 

van september mogelijk te maken. 

Geef u daarom alstublieft op!  

 

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 de uren in de volgende kolommen. 

Aanmelden kan via de mail of via Laura Werring.  

 

Zaterdag 4 juni 

Verkeersregelaar (1x) 10.00 – 12.00 uur 

Verkeersregelaar (1x) 15.00 – 17.00 uur 

Fietsenstalling (1x) 11.00 – 13.00 uur 

Fietsenstalling (2x) 13.00 – 15.00 uur 

Fietsenstalling (2x) 15.00 – 17.00 uur 

 

Zondag 5 juni 

Verkeersregelaar (1x) 10.00 – 12.00 uur 

Verkeersregelaar (2x) 12.00 – 15.00 uur 

Verkeersregelaar (2x) 15.00 – 17.00 uur 

Verkeersregelaar (1x) 15.00 – 17.00 uur 

Fietsenstalling (1x) 10.00 – 12.00 uur 

Fietsenstalling (2x) 14.00 – 17.00 uur  

 

Maandag 6 juni 

Lotenverkoop (1x) 07.00 – 10.00 uur 

Verkeersregelaar (2x) 07.00 – 09.00 uur 

Fietsenstalling (2x) 09.00 – 11.00 uur 

Fietsenstalling (2x) 14.00 – 17.00 uur 

 

ZESKAMP 
In overleg met het Bernissebad hebben we onze 

zeskamp verplaatst van zaterdag 25 juni naar 

zaterdag 2 juli. Informatie over deze dag volgt nog.   

COLOFON 

Bestuur  Anita Noordenbos, Hans Timmers, 

Jasper van der Wilt, Laura Werring-

Zoeteman en Remco Zoeteman. 

Website  www.ovsheenvliet.nl  

Facebook klik hier  

Emailadres ovsheenvliet@gmail.com  

Postadres de Vroon 17, 3218 XH, Heenvliet 

Rekeningnr.  NL48 INGB 0003 8716 87 t.n.v.  

  Ontspanningsver. Samenwerking 
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