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INTOCHT & FEESTMIDDAG SINTERKLAAS
Op zaterdag 19 november komt Sinterklaas naar
Heenvliet! We heten sint en zijn pieten rond 11.00
uur van harte welkom op de markt, nabij Albert
Heijn Heenvliet.
Aansluitend loopt hij samen met boerenkapel de
Prometoeters een optocht door het dorp die we
om 12.15 uur afsluiten bij sportinstituut KamLung.
’s Middags vindt hier van 13.15 – 14.45 uur een
feest plaats voor alle kinderen die lid zijn van de
OVS. Niet-leden kunnen een kaartje kopen bij de
deur (vol is vol…). Kaartjes voor leden worden in
het weekend van 12 en 13 november bezorgd.
Aan het einde van de middag krijgen alle kinderen
van de OVS bezoek van Sint of pieten met een
cadeautje. We hopen alle kinderen tussen 15.30 –
18.00 uur te bezoeken.

Let op:
Bent u op zaterdag 19 november tussen 15.30 –
18.00 uur niet thuis met de kinderen? OF zijn de
kinderen die middag op een ander adres?
Geef het voor maandag 14 november door via
ovsheenvliet@gmail.com. Hierna maken we GEEN
wijzigingen meer in de bezorgroutes.

SINTERKLAAS – HUISBEZOEKEN
Het is mogelijk om onze
Sint en pieten te boeken
voor een huisbezoek. In
zijn agenda heeft hij
ruimte gemaakt om op
vrijdag 2 december t/m
maandag 5 december bij
mensen langs te komen.
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Als u een andere dag wilt is dit natuurlijk altijd
bespreekbaar!
Op onze website kunt u een aanvraagformulier
voor een huisbezoek downloaden. U kunt dit
daarna opsturen naar ovsheenvliet@gmail.com. De
afsprakenpiet houdt de afspraken vanaf daar in de
gaten.

BESTUUR EN VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Bestuur – Algemeen bestuursleden
Het bestuur is op zoek naar algemene
bestuursleden. Wegens gezinsuitbreiding hebben
Remco en Laura vanaf volgend jaar minder tijd
voor de OVS. Daarnaast merken we al een tijdje
dat we nieuwe input kunnen gebruiken. Alle
bestuursleden hebben het best druk en we merken
dat we hulp kunnen gebruiken.
Vind u het leuk om mee te denken? Een activiteit
te verzorgen? Ons te komen ondersteunen? Spreek
als u interesse heeft eens een bestuurslid aan om
te kijken of u zich bij ons aan wilt sluiten.
Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar ouders en/of verzorgers die
ons willen ondersteunen bij de organisatie van
activiteiten. Vind u een bestuursfunctie teveel,
maar vind u het wel leuk om een keer een
knutselmiddag / spelletjesmiddag of iets anders te
(helpen) organiseren / begeleiden? Geef het bij ons
aan!
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