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Evaluatie Paardenmarkt
Zeskamp, 2 juli
Spelletjesmiddag, 20 juli
Pannenkoeken eten, 3 augustus
Bingomiddag, 17 augustus
Jaarreisjes, 17 en 24/25 september

EVALUATIE PAARDENMARKT
Dankzij de vrijwilligers die ons hebben geholpen in
het pinksterweekend hebben wij met de
fietsenstalling en lotenverkoop € 420,60 verdiend.
Ook zullen wij aan het einde van het jaar nog een
gift van de stichting Paardenmark ontvangen. Deze
worden beide gebruikt om de kosten van de
jaarreisjes te dekken.
Zonder alle vrijwilligers die ons hebben geholpen
hadden wij dit als bestuur niet waar kunnen
maken, daarom willen wij iedereen die ons heeft
geholpen via deze weg nogmaals heel erg
bedanken. Ook bent u welkom om mee te eten
tijdens de zeskamp op 2 juli a.s.
In 2023 valt Pinksteren in het weekend van 27 mei
t/m 29 mei. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers
die ons willen helpen dit weekend. Mocht u willen
helpen met het bemannen van de fietsenstalling of
verkeersregelaar willen zijn dan kunt u zich via de
mail hiervoor opgeven.

ZESKAMP
Op 2 juli a.s. organiseren wij weer een zeskamp
met leuke spelletjes en aansluitend gaan we lekker
patat met snack eten.
De spelletjes van zeskamp zullen door de OVS
medewerkers en het toezichthouders van het
Bernissebad nauwlettend in de gaten worden
gehouden. Tijdens het zeskamp er spelletjes in het
water gespeeld. Kinderen die geen diploma
hebben, zijn verplicht dan zwemvleugeltjes te
dragen. Na de spelletjes is er de mogelijkheid om
vrij te zwemmen.

Zeskamp
15.30 – 18.00 uur
Patat met snacks en vrij spelen 18.00 – 20.00 uur
Kosten:
Zeskamp: gratis voor leden, €2,- voor niet leden.
Eten: gratis voor kinderen, €2,50 leden/donateurs,
€5,- voor niet leden; gratis voor vrijwilligers
paardenmarkt.
Wanneer jullie willen meedoen en mee-eten
verzoeken wij om een zo spoedig mogelijk een
mailtje te sturen om jullie op te geven, uiterlijk
vóór 25 juni 2022.
Wij verzoeken u vriendelijk om de kosten vóór
30 juni 2022 over te maken naar het
rekeningnummer wat vermeld staat in de colofon
van deze nieuwsbrief onder vermelding van het
aantal volwassenen en kinderen wat mee zal eten.

ZOMERACTIVITEITEN
Tijdens de zomervakantie slaan de OVS en het
Bernissebad de handen ineen. We gaan drie
woensdagen een leuke activiteit organiseren in het
zwembad.
Wilt u de kinderen opgeven voor een activiteit? Dit
kan zowel in het zwembad of via ons emailadres.
Wilt u helpen als vrijwilliger? Heel graag! We
zoeken mensen die tijdens de spelletjesmiddag bij
een spelletje willen zitten (parasol en limonade
incl.
).
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van
deze middagen.
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SPELLETJESMIDDAG
Spelletjesmiddag op het terrein van het
Bernissebad. De kinderen krijgen een
spelletjeskaart die ze kunnen laten aftekenen en ze
kunnen overal op het terrein leuke spelletjes
vinden om te doen.
Wanneer: woensdag 20 juli 2022
Waar: Bernissebad Heenvliet
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 13 jaar
Opgeven: kan t/m 16 juli in het Bernissebad of via
ons emailadres.
Kosten: gratis voor OVS-leden, anders € 2,-*
Vrijwilligers: we zoeken ouders / verzorgers die
een spelletje willen begeleiden. Opgeven kan in het
Bernissebad of via ons emailadres.
* let op: de kinderen die na de
spelletjes/pannenkoeken of bingo nog willen
zwemmen zullen hiervoor een kaartje moeten
kopen bij de toezichthouders van het Bernissebad.

PANNENKOEKEN ETEN
Pannenkoeken eten
Wanneer: woensdag 3 augustus 2022
Waar: Bernissebad Heenvliet
Tijd: 11.30 – 13.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 13 jaar
Opgeven: kan t/m 31 juli 2022
** Vergeet uw kinderen niet op te geven. Het is zo
zonde als we niet genoeg pannenkoeken voor ze
hebben.
Kosten: gratis voor OVS-leden, anders € 2,- *

BINGOMIDDAG
Bingomiddag met leuke kinderprijsjes, er zijn
verschillende rondes waarin de kinderen mee
kunnen doen. We gaan door zolang de
cadeautjesvoorraad strekt en de kinderen er zin in
hebben.
Wanneer: woensdag 17 augustus 2022
Waar: Bernissebad Heenvliet
Tijd: 14.00 – 17.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 13 jaar*
* heeft u een kleintje dat de getallen nog niet goed
uit elkaar kan houden? Zorg dat zelf voor
begeleiding 😊
Opgeven: kan t/m 11 augustus in het Bernissebad
of via ons emailadres.
Kosten: gratis voor OVS-leden, anders € 2,-*

JAARREISJES
Als er geen extra maatregelen vanwege de Corona
worden ingezet door de regering gaan wij dit jaar
weer lekker onze jaarreisjes doen met de kinderen.
Dippiedoe

zaterdag 17 september
kinderen t/m 9 jaar*
Nog onbekend
24 of 25 september
Kinderen 9 t/m 14 jaar.
* mocht u een kind hebben dat echt heel graag
mee wil naar Dippiedoe, maar ouder is dan 9 dan
kunt u altijd even naar ons mailen.
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