
Introductie Sintcentrale
09-11-2022



• Henk Folkringa

• Brian van den End – Norg

• Marjan Ubels 

• Marga Folkringa

• Jeffrey van den End – Norg 

• Mark van den End



• Zaterdag 12 november MEGA Sinterklaasintocht Veendam
Donderdag 10 november komt de planning voor de intocht online via je profiel onder 
het kopje planning

Wachtwoord: Hetgroteboek2022

Zowel voor de intocht als onze overige dagen controleer je altijd de planning uiterlijk 
de avond ervoor, maximaal tot 18:00 uur kan deze wijzigen.

Ben je onverwachts iets later of verhinderd, ALTIJD bellen. (0598-750524)

Niet via de mail!!



• Hoe ben je voorbereid?
• Dames haren ingevlochten en omhoog, eigen speldjes!
• Heren gladgeschoren
• Geen crème
• Geen make up
• Oorbellen / piercings uit

• Om kleden!
• Je kleed je om in je eigen zwarte maillot (MET voeten!)
• Zwart T-shirt met lange mouwen
• Zwarte schoenen

Je ruimt je spullen op in je eigen tas en zet deze in de daarvoor 
bestemde ruimte.
Je bent ten alle tijde verantwoordelijk voor je eigen spullen



• Bij de kleding balie haal je een col en loop je door naar de schmink

• Geschminkt? Haal je pak bij de kledingbalie

• Kleed je aan, ruim dan direct je kledinghanger op in je tas

• Je handschoenen doe je bij je broek in

• Je pruik en baret houd je bij je, er komt iemand bij je om deze op te zetten.

• Als je helemaal aangekleed bent, neem je plaats en kan je eventueel nog wat eten 
en drinken. 



• Een gedeelte van de Pieten gaat met Sinterklaas mee op de boot, je hoort van de 
organisatie of je mee gaat op de boot, of dat je lopend richting de haven gaat.

• Vanuit hier gaat het feest beginnen en zit jij in je rol als piet, tot je terug bent op 
de Sintcentrale

• Meneer Mark en de themapieten openen het feest in de haven, daarna meert de 
boot aan en komt Sinterklaas van boord. 

• Op aanwijzingen van de organisatie formeert de stoet zich en hebben we een 
optocht door het centrum van Veendam



* Schminken en omkleden volgens planning.

12:00 uur – Vertrek vanaf de Sintcentrale naar startpunt intocht

13:15 uur – Optocht met pieten vertrekt naar de haven van Veendam

13:30 uur – Optocht vertrekt vanuit de haven het centrum door

14:00 uur – Show op het raadhuisplein begint 
> Hier blijven enkele pieten achter, die weten dit

14:15 uur – Sinterklaas en zijn pieten gaan de Winkler Prins Passage in

15:15 uur – Sinterklaas en zijn pieten komen aan op het raadhuisplein 
> Erehaag maken

Op aanwijzing van de Organisatie ga je terug naar de Sintcentrale.



Wat doen wij naast de MEGA Sinterklaasintocht in Veendam

• Meerdere intochten

• Bedrijfsbezoeken 

• Huisbezoeken

• Scholen 

• Verenigingen

• Feesten op maat



• Je bent vrolijk

• Je zingt

• Je beweegt 

• Je hebt oog voor de kinderen

• Je blijft niet hangen bij familie en vrienden

• Je denkt om je taal gebruik 

• Je gaat NIET alleen op pad

• Je deelt gedoseerd pepernoten uit 



• Op aanwijzing van de organisatie kun je richting de Sintcentrale gaan

• Als je terug bent op de Sintcentrale, kleed je je om en lever je bij de kledingbalie 
eerst jouw pak in, compleet met accessoires zoals pruik, kraag, handschoenen, col 
en eventuele haarschuifjes en daarna ga je afschminken!

• Met je eigen (wegwerp) washandjes en/of babydoekjes schmink je af 

• Ruim je eigen rommel op, en houdt de ruimte netjes



• De planning hiervoor wordt een aantal dagen van te voren bekend gemaakt via de 
mail

• Eventuele MAS uren worden aan het einde van het seizoen naar de Winkler Prins 
gemaild. Contracten/paspoorten zijn dus niet nodig

• Je gaat niet in op pietendiscussies

• Calamiteiten meld je bij de organisatie

• En nu….. dansen/bewegen.




