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In deze nieuwsbrief:
-

Jaarreisje – Dippie Doe, za 17 september
Jaarreisje – Klimmen, za 24 september
Sinterklaas – intocht
Sinterklaas – huisbezoeken
Bernissebad bedankt!
Input 2023

JAARREISJE – DIPPIE DOE
We gaan dit jaar met de jonge kinderen ( 4 t/m 9
jaar) naar Dippie Doe! Dippie Doe is een
attractieparkje waar je zowel binnen als buiten van
alles kunt doen. Het is een afgesloten terrein, dus
we laten de kinderen altijd lekker zelf spelen.
Heeft u een jong kindje waar u toch liever
begeleiding bij heeft? Dat kan… we nemen hier
altijd een aantal ouders voor mee.
Wilt u mee als begeleider? U mag een verzoek
indienen bij het bestuur, we kunnen helaas niet
alle ouders meenemen, er zijn altijd meer
aanmeldingen dan plaatsen.

23-08-2022

JAARREISJE – KLIMMEN
De kinderen van 10 jaar en ouder gaan dit jaar op
de fiets naar Spijkenisse. Hier gaan we klimmen op
de klimmuur en survivallen op 7 meter hoogte, en
sluiten we af met een lekkere lunch.
Om 10.00 uur gaan we met z’n allen fietsen om er
uiterlijk om 10.45 aan te komen bij Einsteinweg 6
(Ingang Sportcentrum Halfweg).
We gaan dan in twee ronden klimmen en
survivallen tot 13.00. Hierna gaan we gezellig wat
eten.
Na alle inspanningen fietsen we samen weer terug.
We komen rond 14.30 uur weer in Heenvliet aan.
Let op: kinderen die nog geen 10 jaar oud zijn
mogen helaas niet mee.
Om het fietsen veilig te laten verlopen zijn we nog
op zoek naar enkele begeleiders. Wilt u graag
mee? Meldt u zich dan ook aan, uiteraard zorgen
we ook voor u voor de lunch.

Wij zorgen voor een lunch en twee keer limonade.
De kinderen mogen zelf wat geld meenemen om
iets lekkers te kopen (max. €5,00). Ze mogen ook
zelf iets lekkers meenemen, maar geeft GEEN hele
zakken met snoep of chips mee, dat is nergens
voor nodig.
Jaarreisje – Dippie Doe
Wanneer: zaterdag 17 september 2022
Waar: vertrek om 9.00 uur bij AH Heenvliet,
Toldam, graag aanwezig om 8.45 uur
Tijd: 9.00 – 17.30 uur
Opgeven: t/m vrijdag 9 september
Kosten: vrijwillige bijdrage bij de bus
https://www.dippiedoe.nl/
Op de website kun je alle
attracties bekijken. Kijk hiervoor
onder het kopje ‘attracties’.

Jaarreisje – klimwand / hoogte parcours
Wanneer: zaterdag 24 september 2022
Waar: vertrek om 10.00 uur bij AH Heenvliet,
Toldam, graag aanwezig om 9.45 uur
Tijd: 10.00 – 14.30 uur
Opgeven: t/m vrijdag 16 september
Kosten: vrijwillige bijdrage bij begeleider.
https://hollandindoorsport.nl/wandklimmen-ensurvival/
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SINTERKLAAS

BERNISSEBAD BEDANKT!

Zoals u van ons gewend bent organiseren wij ook
weer de intocht en festiviteiten rond Sinterklaas in
Heenvliet. Hier vast een aantal handige weetjes;

We willen graag het Bernissebad in Heenvliet
bedanken omdat wij deze zomervakantie weer drie
leuke activiteiten bij hen mochten organiseren.

INTOCHT
De intocht is op zaterdag 19 november 2022. We
verwachten Sinterklaas rond 11.15 uur op de
markt. Als er geen maatregelen zijn die roet in het
eten gooien is onze feestmiddag aansluitend van
13.30 – 14.45 in sporthal Kam-Lung en komen
tussen 15.30 – 18.00 uur de pieten bij alle OVSleden op bezoek om een cadeautje langs te
brengen.

Door te weinig aanmeldingen en een tekort aan
vrijwilligers ging onze spelletjesmiddag niet door,
maar heel Heenvliet leek dan ook wel op vakantie
in de eerste twee vakantieweken.

Een week eerder komt Sinterklaas ook al aan op
Voorne-Putten, dan voor de landelijke intocht!
Klik hier voor een link naar het nieuwsbericht
HUISBEZOEKEN
Sint heeft het eerste verzoek voor een huisbezoek
al binnen! In zijn agenda heeft hij ruimte gemaakt
om in elk geval op zaterdag 3 december, zondag 4
december en maandag 5 december bij mensen
langs te komen. Als u een andere dag wilt is dit
natuurlijk altijd bespreekbaar!
Mocht u al een verzoek willen indienen, dan kunt u
mailen naar ovsheenvliet@gmail.com. De
afsprakenpiet houdt daar vandaan de afspraken in
de gaten.
CADEAUS
U las het al, alle OVS-leden krijgen een cadeautje.
Kent u iemand die ook graag lid wil worden van de
OVS en hoopt mee te doen met de sinterklaas
activiteiten? Lid worden van de OVS kan hiervoor
nog t/m 17 september. Daarna gaan de pieten
inkopen doen en neemt de OVS alleen nog leden
aan voor 2023.
Alle informatie, en nieuwe informatie, over
Sinterklaas, de intocht, bezoek van de pieten,
huisbezoeken etc. kunt u vinden op onze speciale
sinterklaaspagina op onze website.
http://www.ovsheenvliet.nl/sinterklaas-2022.html

Het pannenkoeken eten was heel gezellig. We
hebben een aantal ouders gehad die
pannenkoeken voor ons hebben gebakken,
daarvoor heel erg bedankt! We hebben er met
dertig kinderen heerlijk
van gesmuld.
De bingomiddag leek in
het water te vallen,
maar gelukkig zaten wij
droog! We hebben met
ongeveer twintig
kinderen gezellig
gespeeld en er zijn weer
heel veel cadeaus
uitgedeeld.

INPUT 2023
In januari maken we als bestuur de planning voor
2023. Heeft u, of uw zoon of dochter een leuk idee
voor een activiteit? Stuur het door naar de OVS.
We zijn altijd op zoek naar goede (betaalbare)
ideeën!
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