
   Sinterklaas 
 
       Op zaterdag 5 december 2020 
 
 
 

 

Naam:          ____________________________________ 

Adres:           ____________________________________ 

Gemeente: ____________________________________ 

Telefoon: ____________________________________ 

 

Lid van KWB / Femma  /  Ferm (schrappen wat niet past). 

 

Naam wijkmeester(es) ______________________________ 

 

 
Ondanks de moeilijkheden door Covid-19, zullen de Sint en Piet ook dit jaar hun uiterste best doen 
om alle brave kinderen van de Hei te bezoeken. 
Om - conform de maatregelen - infecties te vermijden, zullen de Sint en Piet niet in huis binnengaan 
bij de kinderen en hun ouders. Zo voorkomen we ook dat infecties doorgegeven worden van het ene 
huis naar het andere. Contacten zullen we zo veel mogelijk vermijden, want de Sint en Piet kunnen 
geen mondmasker dragen. 
Een grote zak snoep zal in ieder geval aan de deur, persoonlijk door Sint en Piet, bezorgd worden aan 
alle kinderen die geboren zijn in 2011 tot en met 2020 en waarvan de ouders lid zijn van 
bovenvermelde verenigingen van Berlaar-Heikant. 
Indien het mogelijk is voor de ouders kan het speelgoed ook tegelijkertijd afgegeven worden. Anders 
wordt het ’s nachts bezorgd door de Pieten. 
De Sint hoopt op deze manier in dit moeilijk jaar toch nog een beetje geluk te brengen bij onze 
kinderen en zo een mooie traditie verder te zetten. 
Om alles goed te laten verlopen en de reisweg van zaterdag 5 december goed te plannen, moet dit 
formulier ingevuld bezorgd worden vóór 1 november zodat we de nieuwe reisweg op tijd kunnen 
meedelen. 

 Speelgoed afgeven 
 Speelgoed ’s nachts bezorgen 

KWB  Rudy Van Loy, Isschotweg 207, Itegem, 015 24 99 46 
FERM  Nijs Chris, Aarschotsebaan 311, Berlaar, 03 422 53 52  
FEMMA Vloebergs Ria, Isschotweg 224, Itegem, 015 24 62 58 
 

Niet afknippen aub !!! 
   
Naam, voornaam en geboortedatum   ………………………………………………………………. 
 
Naam, voornaam en geboortedatum   ………………………………………………………………. 
 
Naam, voornaam en geboortedatum   ………………………………………………………………. 
 
Naam, voornaam en geboortedatum   ………………………………………………………………. 
 
Naam, voornaam en geboortedatum   ………………………………………………………………. 


