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 Algemene informatie  

optreeddagen 
 

 

 

Algemene regels / afspraken: 

 

 

- Kom je op de fiets zet die dan op de daarvoor bestemde plaats bij de rest. 

 

- Kom je met de auto, parkeer deze pas vanaf half weg de ventweg en verder 

terug. Zo houden we vooraan plaats vrij voor de auto’s welke moeten rijden 

naar de bezoeken en plaats voor de bus. 

 

- Minimaal 15 minuten voordat je in de schmink verwacht wordt dien je je present 

te melden aan de balie bij het kantoor. 

 

- Je ontvangt je kostuum en indien gewenst een kol en/of maillot. 

Deze mag je ook zelf meenemen. 

 

- Voor de Pieten is eer een aparte omkleedruimte bij de de buren. 

We zijn hier te gast, blijf overal af en houd het netjes. 

 

- Pieten; trek je maillot, broek en kol aan, het “Pietenjasje” mag nog even blijven 

hangen. Deze doen we pas aan na het schminken. 

 

- De Sinterklazen hebben een “eigen” ruimte om om te kleden en hun 

voorbereidingen te treffen. De grime zal hier ook plaats vinden. 

  

- Pieten; sluit op tijd aan in de grime zodat je volgens het schema op tijd in de 

schmink zit. 

  

- Als je bijna moeten gaan wordt dit omgeroepen en/of komt jou Regel-Piet naar 

je toe om dat te melden en kan iedereen zijn/haar jasje aan gaan doen, en 

aansluiten bij de “aankleding” voor een kraag opzetten van de pruik en baret. 

 

- Voor vertrek van de Kapel zullen ze eerst nog één nummertje “inblazen” op ’t 

honk. Geef hen de ruimte, en loop hier niet kris kras tussendoor maar er 

omheen. 

 

- De Regelpiet is de eindverantwoordelijke voor het bezoek. 

Hij of zij zal ook voorafgaand aan het bezoek even met zijn of haar clubje het 

bezoek doorspreken en de “taken” verdelen. 

 

- Als we terugkomen is het belangrijk om je pruik (en muziek) in je persoonlijke 

lade te leggen, en je pak netjes (op de hanger met alle knoopjes dicht) in te 

leveren bij de balie.  

 

- Op het honk staat s’ morgens de koffie klaar met iets lekkers erbij.  
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- Voor eten en drink word gezorgd, ochtend en middag broodjes. 

In de avond zal er een warm maaltijd worden aangeboden. 

(heb je speciale wensen, geef ze door aan ons) 

 

- Als we tijdens lunchtijd weg zijn dan nemen wij broodjes en drinken mee. 

We passen dan een pauze moment in. 

 

- Na je laatste optreden is er tijd voor ontspanning een napraatje onder het genot 

van een borrel. Deze worden aangeboden door de vereniging. 

Geniet maar drink met mate! Lever wel eerst je pak in bij de dag coördinatie.  

 

- Tijdens (en voor) de optredens wordt er geen alcohol gedronken. 

 

- Roken mag op ’t honk alleen buiten op de aangewezen plaats. 

Op bezoeken roken we in principe niet. 

Heb je een langer bezoek dan kun je in overleg met de Regel-Piet kijken of er 

ruimte en tijd voor is. 

 

- Op de planning kun je zien naar wat voor optreden je gaat. 

Bij bedrijfsbezoeken zijn we naar binnen, maar intocht of winkelcentrum is 

buiten. Pas hier vooraf je “onder kleding” op aan.  

 

- Op het honk hebben we geen mogelijkheid om uitgebreid af te schminken. Met 

doekjes kun je je gezicht even snel schoonmaken voor de spiegel. Ruim wel je 

spullen op en zorg dat het netjes blijft. 

 

 

Wat neem je mee als Piet: 

 

- Zwarte koltrui of losse kol 

(indien je deze niet hebt hebben wij losse kolletjes) 

- Maillot  

(indien je deze niet hebt hebben wij een maillot) 

- Eigen oorbellen 

(deze hebben wij NIET) 

 

 

Wat neem je mee als (Kapel)Piet: 

 

- Zwarte koltrui of losse kol 

(indien je deze niet hebt hebben wij losse kolletjes) 

- Maillot  

(indien je deze niet hebt hebben wij een maillot) 

- Instrument 

(pak deze pas uit voor vertrek, om schades te voorkomen) 

 

 

Wat neem je mee als Sinterklaas: 

 

- Een wit overhemd/ shirt voor onder de jurk 

- Bij voorkeur een zwarte broek, pantalon 

- Gepaste Sint-schoenen, voorkeur zwarte en zwarte sokken. 

 

Calamiteiten: 

 

Mocht je onverhoopt ziek worden of zijn er andere dringende zaken die niet kunnen 

wachten bel dan naar de dag-coördinator-telefoon: 06-12081804  


