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In deze nieuwsbrief:  

- Aangepast sinterklaasprogramma  

- Geen intocht, maar optocht 

- Feestmiddag 

- Huisbezoeken 

- Sinterklaas huren rond 5 december 

 

AANGEPAST 

SINTERKLAASPROGRAMMA 

I.v.m. de nieuwe maatregelen rond corona hebben we 

het sinterklaasprogramma moeten aanpassen. Lees 

onze nieuwsbrief a.u.b. goed door. 

GEEN INTOCHT, MAAR OPTOCHT 

De intocht van Sinterklaas op zaterdag 20 november 

gaat NIET door. In plaats daarvan is er een optocht door 

het dorp. We willen mensen vragen langs de route te 

gaan staan en zo Sint te begroeten.  

De route start om 11.15 uur bij sporthal KamLung. 

Vandaar loopt de route als volgt; school, Bloemendaele, 

Graaflandstraat, Gouwershoeck, Welwaerdeken, 

Bloemendaele, Verdouwenhoeck, Nieuwesluisplein, 

Hugo van Voorneweg, Kerkweg, Coolwijkseweg, 

Hofkesweg, terug naar de sporthal.  

SINTERKLAAS FEESTMIDDAG 

De deuren voor de feestmiddag bij Kam-Lung gaan open 

om 13.15 uur. Om 13.30 uur geeft ‘gelegenheidstheater 

de banketstaaf’ de voorstelling ‘het bange pietje’. 

Kinderen van 2 t/m 8 jaar zijn van harte welkom onder 

begeleiding van één ouder. Zij krijgen hiervoor 

toegangskaarten thuis. De kaarten zijn op naam, geef ze 

a.u.b. niet door aan anderen als u zelf niet kunt.   

Na de voorstelling krijgen de kinderen iets te drinken en 

is er een disco. De kinderen kunnen om 14.45 uur weer 

worden opgehaald. Bij de deur krijgen ze een presentje.  

Moet Sint iets weten over uw kind? Geef het door via 

ovsheenvliet@gmail.com Na afloop van de voorstelling 

hopen we op een paar ouders die willen helpen 

opruimen.  

Tijdens de Sinterklaas feestmiddag moet iedereen 

boven de 12 jaar en QR-code kunnen tonen bij de deur.  

Aan de deur worden toegangskaarten verkocht aan niet-

leden, dit echter alleen als er genoeg plaats binnen is. 

Het is van tevoren niet mogelijk om (extra) plaatsen te 

reserveren.  

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.  

Bent u, of is één van uw huisgenoten ziek? Meld u dan 

af! We proberen dan tussen 20 november en 5 

december een nieuwe afspraak met u te maken.  

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.  
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