
Buurt- en Speeltuinvereniging 

         ’t Jaarsveldje 
 

ANTWOORDSTROOKJE INTOCHT SINTERKLAAS IN JAARSVELD, ZATERDAG 5 december 

Naam    Geboortedatum  Groep… basisschool   

……………………………….. ……-………-………… …………..    

……………………………….. ……-………-………… …………..    

……………………………….. ……-………-………… …………..    

……………………………….. ……-………-………… ………….. (Z.O.Z)   

 

Ik heb totaal ….. kinderen opgegeven.  

 

(niet leden of geen eigen kinderen € 7,50 per kind)  

□bijgevoegd in gesloten envelop (of) □ stuur mij een betaalverzoek  

 



Nieuwsbrief nr 87, Sinterklaaseditie         november 2020 

 

Attentie attentie.. na zorgvuldig digitaal overleg met de Risico inventarisatie-Piet, Corona-

Piet, Feest-Piet en Ideeën-Piet heeft het bestuur van de Buurt- en Speeltuinvereniging be-

sloten om de intocht van Sinterklaas op precies zaterdag 5 december te laten plaatsvin-

den, maar dan in een Coronabestendig Pietenjasje.  

 

De Risico inventarisatie-Piet gaf gelijk al het advies om niet dichtbij elkaar te gaan staan, 

minimaal 6,5 grote taai taai pop afstand. Normaal gesproken komt Sinterklaas op de los-

wal aan maar dat brengt te veel mensen op de been en zoveel mensen kunnen niet alle-

maal de gewenste afstand houden. Ideeën-Piet begon gelijk te sputteren en bedacht al 

snel een plan “dan gaan we naar de kinderen zelf toe”. 

 

Corona-Piet vertelde dat Sinterklaas wel ver boven de risicogroep valt. De ‘extreem oude-

re goedheiligman risicogroep’ zoals hij dat noemde. Het advies is dat Sinterklaas dit jaar 

zijn witte handschoenen aanhoudt en zo min mogelijk in contact komt met volwassenen 

en kinderen. Daarom zal Sinterklaas langs de huizen gaan en zullen de Pieten aan de kin-

deren de cadeautjes overhandigen. Ideeën Piet wist het gelijk.. “een speciaal rijtuig is no-

dig! Laten we de komende tijd in Jaarsveld rondkijken waar we de Sint in kunnen vervoe-

ren.” 

 

Maar bestaat er dan een risico dat het feest dit jaar niet zo groot wordt? vroeg Risico in-

ventarisatie-Piet zich af. Nee, vertelde Feest-Piet. We moeten vragen aan de kinderen om 

de huizen en zichzelf te versieren, dan voelt het gelijk als een feest en zal Sinterklaas niet 

stilletjes het huisje voorbij gaan. Met een beetje muziek, slingers en versiersels moet dat 

zeker lukken.. Niet luid zingen,. Niet luid zingen roept Corona-Piet, want dan krijg je veel 

aerosolen in de lucht en dat vergroot weer het risico voor Sinterklaas. 

 

Feest-Piet begon al over verschillend snoepgoed te praten, maar daar moet dit jaar een 

plasticje om en elk kind zal een zakje met pepernoten krijgen zodat er geen handen met 

roet aan de lekkere pepernoten komen. Het is dus ook niet nodig voor kinderen om met 

open handen achter de stoet te lopen. Ze kunnen gewoon lekker weer naar binnen gaan 

met een zakje pepernoten en een cadeautje. Zo houden we de drukte van de straat.   

 

Het Bestuur vindt de ideeën geweldig en gelooft, wanneer iedereen rekening houdt met 

elkaar, dat de intocht van 2020 een intocht wordt om nooit meer te vergeten. Wil je dat 

Sinterklaas met zijn Pieten lang jouw huis rijden? Lees dan op de achterkant wat je moet 

doen om deze intocht onvergetelijk te maken. 

 

O ja, De landelijke intocht is op zaterdag 14 november om 12.00 uur op NPO Zapp/NPO 3 

te volgen. Dit vind plaats op een geheime locatie…. Zwalk? 

 



Buurt- en Speeltuinvereniging 

         ’t Jaarsveldje 
 

ANTWOORDSTROOKJE INTOCHT SINTERKLAAS IN JAARSVELD, ZATERDAG 5 DECEMBER 

Afzender: …………………………………..  Telefoon: ………………………………. 

       E-mail: ………………………………….. 

 

Adresgegevens: Straatnaam …………………….  nr:………… 

 

Inleveren bij Thomas Andriessen  

Adriaan Veerhof 17 in Jaarsveld  

Uiterste inleverdatum vrijdag 20 november 2020 

 



Wanneer? 

Op zaterdag 5 december van 10:00 tot 12:00 zal Sinterklaas zijn pakjesronde doen in  

Jaarsveld. 

 

Cadeautjes 

Alle kinderen worden gecategoriseerd op leeftijd en elk meisje of jongen krijgt hetzelfde 

jongens of meisjes cadeau. Deze worden dan door de pieten afgegeven. Schrijf duidelijk 

op de inleverstrook de namen van de kinderen op. Dit voorkomt dat pakjes Piet een foutje 

maakt. 

 

Onkosten 

Omdat dit jaar al gek genoeg gaat,  zullen we voor de kinderen van de leden geen bij-

drage vragen. Kinderen waarvan de ouders niet lid zijn of niet uit het zelfde huishouden 

komen, zullen we een bijdrage vragen van € 7,50. 

 

Versier je voortuin! 

Het moet natuurlijk een feest zijn als Sinterklaas met zijn Pieten voorbij komt, maar het wordt 

alleen een feest wanneer we er ook een feestje van maken. Versier de voortuin met leuke 

slingers en ga tijdens de ronde lekker in de voortuin staan met het gezin en dans samen 

met de Pieten op de leuke Sinterklaas muziek. 

 

Aanmelden 

Wil je dat de Pieten een cadeautje afgeven aan de kinderen? Vul dan het antwoord-

strookje in en lever deze voor vrijdag 20 november in bij Thomas Andriessen op de Adriaan 

Veerhof 17. 

 

Coronamaatregelen 

Ondanks deze maatregelen proberen we er een mooie dag van te maken. Toch moeten 

we samen op sommige punten letten: Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand. Creëer en/of 

zoek geen drukte op. Blijf tijdens de intocht in uw eigen voortuin. Loop niet mee met Sinter-

klaas optocht. Luid meezingen wordt afgeraden. Vrijwilligers lopen mee voor de veiligheid. 

 

Voor deelnemende gezinnen buiten Jaarsveld. 

Omdat er ook leden uit andere dorpen willen deelnemen kunnen we niet garantstaan 

voor hun veiligheid. Indien uw kind ook een cadeautje verwacht van de Sint zullen we vra-

gen aan de pieten deze in de vroege ochtend aan de deur te komen hangen. We vragen 

uitdrukkelijk, kom niet naar Jaarsveld om de intocht te bekijken langs de weg. 

 

Mogelijke aanscherpingen Coronamaatregelen 

Indien door verslechtering van de situaties er voor gekozen wordt dat de intocht niet door 

kan gaan, zullen wij ervoor zorgen dat alle cadeautjes wel bezorgd worden op het aan-

gemelde adres. Dit doen we dan ook heel stilletjes.  

 


