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Sinterklaas intocht, zaterdag 20 november
Sinterklaas feestmiddag
Huisbezoeken bij leden
Sinterklaas huren rond 5 december
Corona

SINTERKLAAS INTOCHT
ZATERDAG 20 NOVEMBER
Op zaterdag 20 november komt Sinterklaas aan in
Heenvliet. Komen jullie hem welkom heten? We
verwachten Sint en de pieten rond 11.15 uur op de
markt in Heenvliet. Na de ontvangst lopen we een
rondje door het dorp en eindigen bij Kam-Lung. Daar
gaan Sint en pieten even lunchen. Ze zien jullie daarna
graag terug voor het middagfeest.
In het geval van slecht weer gaat de intocht niet door en
zien we jullie graag bij het middagprogramma bij
sportinstituut Kam-Lung.

SINTERKLAAS FEESTMIDDAG
13.15 uur
13.30 uur
14.45 uur

Zaal open
Start feestmiddag
Einde feestmiddag

Tijdens de feestmiddag vragen we zoveel mogelijk
ouders buiten te blijven i.v.m. de covid-maatregelen,
het is immers een ‘evenement’ en we mogen niet teveel
volwassenen binnen hebben. U kunt uw
telefoonnummer bij ons achterlaten zodat we u kunnen
bereiken, mocht er iets zijn met uw zoon/dochter. Bij
kleintjes mogen ouders uiteraard wel mee naar binnen
(graag max. één ouder per kind). Moet Sint iets weten
over uw kind? Laat het weten:
ovsheenvliet@gmail.com. Na afloop hopen we dat een
aantal ouders ons even wil helpen de zaal op te ruimen.

SINTERKLAAS HUREN
ROND 5 DECEMBER
Viert u Sinterklaas rond 5 december met uw gezin of
familie? En wilt u graag Sinterklaas en pieten op bezoek
hebben? Dat kan!
De OVS houdt de agenda van Sinterklaas bij. U kunt een
huisbezoek boeken via onze website.
Een huisbezoek rond 5 december is een bezoek met
Sinterklaas en twee of drie pieten. U kunt van tevoren
wat informatie insturen over de kinderen zodat Sint en
pieten goed weten wat er leeft bij de kinderen.
Het geld dat de OVS verdient met het bezoek aan u
vloeit weer terug naar de kinderen van de vereniging.
De bezoeken worden helemaal door vrijwilligers
verzorgd.

CORONA
We houden ons tijdens ons evenement aan de
coronaregels. Dat betekent dat het mogelijk is dat we
onze plannen van het feest moeten aanpassen aan
eventuele maatregelen. Houd hiervoor onze website in
de gaten. Tijdens de Sinterklaas feestmiddag moet
iedereen boven de 12 jaar en QR-code kunnen tonen bij
de deur.

GEBIEDSFONDS GEERVLIET-HEENVLIET
We willen als OVS het gebiedsfonds Geervliet en
Heenvliet heel hartelijk bedanken voor een ruime
financiële bijdrage. Dankzij deze bijdrage hebben we
Sinterklaas in een prachtig nieuw kostuum kunnen
steken.

COLOFON
Bestuur

HUISBEZOEKEN BIJ LEDEN
Tussen 16.00 – 18.00 uur bezoeken Sint en zijn pieten
alle leden van de OVS. Alle kinderen van de OVS krijgen
een cadeautje. Bent u tussen 16.00 – 18.00 uur niet
thuis? Of zijn de kinderen ergens anders? Geef dit a.u.b.
door aan het secretariaat van de OVS.
ovsheenvliet@gmail.com. De pieten kunnen de
cadeautjes dan ergens anders bezorgen.
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