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Pietenbezoek aan huis voor niet-leden OVS 
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Afgifte adres cadeautje(s):  
Hugo van Voorneweg 88, Heenvliet 
ovsheenvliet@gmail.com  

Heenvliet, 21 oktober 2020 
 

Dit jaar organiseert de OVS helaas geen intocht en feestmiddag in Heenvliet. Door alle corona-
maatregelen waar we rekening mee moeten te houden is het helaas niet te doen.  
Op zaterdag 21 november brengen de pieten van de OVS wel een cadeautje rond bij alle kinderen van 
OVS-leden. We gaan daar normaal uitgebreid op huisbezoek, maar dit jaar geven we cadeautjes af bij de 
deur.  
 

Wilt u ook een piet aan de deur met een cadeautje?  
Dat kan als volgt (u dient wel woonachtig te zijn in Heenvliet); 

- Koop een handzaam cadeautje, max. €10,00 en geef dit samen met onderstaand formuliertje af 
aan de Hugo van Voorneweg 88 (Hans Timmers), zorg dat het is ingepakt en de na(a)m(en) van 
de kind(eren) er duidelijk op staan. U kunt contact opnemen met Hans om een tijd af te spreken: 
06-46085253 

- Maak €2,50 over naar de OVS onder vermelding van de naam van uw kind(eren) naar 
rekeningnummer: NL48 INGB 0003 8716 87 t.n.v. Ontspanningsver. Samenwerking te Heenvliet 
Let op dat de na(a)m(en) die u vermeld hetzelfde is/zijn als op de cadeautjes, anders kunnen we 
uw betaling niet koppelen. (gepast) contant betalen aan de deur mag ook.  

- Opgeven voor 7 november. Verzoeken ingediend na 7 november kunnen we helaas niet 
behandelen i.v.m. de organisatie van de huisbezoeken.  

 
Daarna gaan wij voor u aan de slag; 

- U krijgt van ons een e-mailbevestiging dat we langskomen en we nemen u op in onze looproute. 
- Op zaterdag 21 november kunt u tussen 15.30 – 18.00 uur één of twee pieten aan de deur 

verwachten die het cadeautje samen met een presentje van de OVS komen afgeven.  
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de OVS: ovsheenvliet@gmail.com  
 

 
Naam kind 1: ………………………………………………………………………………(voornaam + achternaam) leeftijd: ……… 
 
Naam kind 2: ………………………………………………………………………………(voornaam + achternaam) leeftijd: ……… 
 
Huisadres: ……………………………………………………………….. Nr.: ……  
 
Emailadres voor bevestigingsmail: ………………………………………………………………………….. 
 

Wij zullen uw gegevens niet delen met anderen en na 21 november vernietigen. 
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