
 

 

 

 

 

 

 

SINTERKLAAS  IN  EEN  FLITSBEZOEK 

Uw Wijk-en Oranjevereniging Hoogravensbelang  verzorgt een bezoek van Sint en Piet op 3,4 

en 5 en 6 december bij u aan de deur en houdt rekening met de Covid-19 maatregelen. 

Om volledig CORONA-PROOF sinterklaasbezoeken te kunnen garanderen bieden wij in 2020 

alleen flitsbezoeken aan, waarbij Sint en Piet persoonlijk bij u aan de deur komen. 

De kinderen zingen liedjes waarna opeens wordt aangebeld….. 

Hoor wie klopt daar kinderen, het is een vreemdeling zeker? 

Wanneer de kinderen de deur open doen zien zij Sinterklaas samen met één roetveegpiet 

voor uw deur staan. Sint en Piet zijn op het mooie gezang afgekomen en konden natuurlijk 

niet stilletjes het huisje voorbij lopen. Er wordt gezongen, Piet geeft strooigoed. De/het 

Kind(eren) kan/kunnen desgewenst met Sint en Piet op de foto 

Het zogenaamde sinterklaasflitsbezoek duurt ongeveer 5 minuten en is volledig CORONA-

PROOF. Een sinterklaaslopertje, dat wordt uitgerold, zorgt voor de 1,5 meter afstand. 

Piet en Sint gaan niet mee naar binnen en er worden geen handen geschud.  

Uw wijkvereniging is er voor alle kinderen in Hoograven. Wij hopen ook zo veel mogelijk 

bezoeken in Hoograven af te leggen. Reageer daarom zo snel mogelijk en laat weten op 

welke datum 3, 4, 5 en 6 december Sint en Piet langs kunnen komen. We leggen op alle 

bovenstaande dagen tussen 18:00 uur en 21:00 uur de bezoeken af. Geef uw naam, adres  

en telefoonnummer en de dag waarop u de Sint en Piet wil laten komen door d.m.v. e-mail 

Hoograven@hoogravensbelang.nl Wij gaan de door Sint en Piet af te leggen bezoeken 

inplannen. En mailen u op welk tijdstip u ons mag verwachten op de door u uitgekozen dag. 

Let op, vol is vol. I.g.v. overboeking (geen plek meer) krijgt u van ons bericht en restitutie 

van betaling. 

Voor de bezoeken vragen wij €10,00. Heeft u interesse, graag het bedrag vooraf overmaken, 

uiterlijk op de dag van het bezoek, op rekeningnummer: 

NL29 INGB 0002 8190 94, t.n.v.: Wijk-en Oranjevereniging  Hoogravensbelang. Onder 

vermelding van Naam, adres incl huisnummer.  Met deze bijdrage bent u tevens zonder 

tegenbericht een jaar lid van Wijk-en Oranjevereniging  Hoogravensbelang. 

 

Vergeet niet te kijken naar de online boodschap van sinterklaas: 

www.hoogravensbelang.nl of op www.facebook.com/hoogravensbelang 

 

 

z.o.z.  

 

 

 

mailto:Hoograven@hoogravensbelang.nl
http://www.hoogravensbelang.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef de onderstaande gegevens door via e-mailadres ………….  

Uw naam 

Uw e-mailadres 

Aantal kinderen aanwezig 

Naam van de kinderen  1…………………………….. 

     2…………………………….. 

     3…………………………….. 

     4…………………………….. 

datum van gewenst Flits Sinterklaas bezoek:  

(geen tijdstip, Sint en Piet laten u weten met een e-mail hoe laat wij u op die dag bezoeken) 

Straat+ huisnummer   

telefoonnummer 

 

Hartelijke  groeten, 

Het bestuur van Wijk-en Oranjevereniging  Hoogravensbelang. 

 

 

 

 


