Naam:
Bedenkers:

Help Piet de Winter door! ( Laat Piet niet in z’n hempje staan)
SintKommesjee; Riek Everts, Janneke de Boer, Paul de Groot & Bonnie van der Velde

Omschrijving van het plan:
Al 16 jaar zetten wij ons, (tot vorig jaar onder de vlag van Mei Elkoar Ien), in voor de intocht van Sinterklaas met zijn
pieten.
Met de Sinterklaasintocht in Feanwâlden hebben we echt een traditie ingezet. Elk jaar wordt de intocht weer goed
bezocht door de inwoners van Feanwâlden. Daarnaast komen ook veel oud Feanwâldsters die speciaal om de intocht
te zien, waarbij Sinterklaas en de Pieten gewoon tussen de mensen zijn. Waardoor je hen gewoon een hand(je) kan
geven en samen op de foto kan. Elke jaar beginnen we in maart/april met het bedenken van een thema, daarna wordt
het script geschreven. In september worden er een of meerdere opname dagen gepland om de film op te nemen, die in
de weken daarna gemonteerd wordt (alles vrijwillig en in eigen beheer). Zodat in de week voor de intocht de kinderen
op beide basisscholen (en tegenwoordig ook op facebook) de film te zien krijgen.
De scholen ontvangen deze film in 2 delen en laten die op dinsdag en donderdag voor de intocht aan de leerlingen van
groep 1 t/m 4 zien. De film eindigt altijd met een climax en deze wordt uitgespeeld tijdens het grote Sinterklaasfeest in
Talmahoeve.
Doordat we ook in samenwerking met de beide scholen de sinterklaasviering op de scholen organiseren en daarnaast
ook het feest van de ondernemersvereniging HAB, hebben we in het gehele dorp hetzelfde verhaal samen met de echte
herkenbare Sinterklaas met z’n Pieten.
Dit is alleen mogelijk door een groep enthousiaste dorpsbewoners die zich al vele jaren inzet voor onze intocht. Al jaren
hebben we een zeer hechte en constante groep, met een aantal pieten die ondertussen al 20-25 jaar in het vak zitten
en Sinterklaas die dit jaar zijn 30 jarig jubileum viert.
Doordat MEI vorig jaar in mei heeft besloten om alle activiteiten stop te zetten en daarmee ook financiën te bevriezen,
stonden wij als SintKommesjee voor de grote uitdaging om de intocht toch door te laten gaan.
Door veel inspanning van ons, de hulp van ondernemers en de scholen die Feanwâlden die de samenhorigheid een
warm hart toedragen, is het ons samen met diverse vrijwilligers van o.a. Ús Doarp gelukt om de intocht te realiseren.
Volgens ons hebben de kinderen volgens ons een intocht gehad, die er niet anders uit heeft gezien dan voorgaande
jaren en hebben ze echt een topdag gehad.
Hoewel we op dit moment nog geen vooruitzicht is op de toekomst met MEI en/of een andere stichting, zijn onze
pietenpakken wel vervanging toe. De huidige pakken zijn inmiddels al 17 jaar oud en zijn echt versleten. We hebben
afgelopen jaar zelfs een aantal pieten niet mee kunnen nemen tijdens de intocht, omdat ze terwijl ze al in de schmink
zaten, de pakken deels uit elkaar vielen. Deze kosten komen dit jaar dan nog extra over de normale kosten en dat
kunnen we op dit moment financieel niet dragen.
Wij kiezen dit jaar weer voor onze traditionele intocht, waarbij we herkenbaarheid van onze Feanwâldster Sinterklaas en
pieten voorop zetten. We hopen dat we met de financiële steun van Plan X de 20 complete pakken met bijbehorende
pruiken in dezelfde moderne stijl in 1 keer aan te kunnen schaffen. Op deze manier kunnen we weer jaren vooruit en
daarmee kunnen we het feest voor de kinderen van Feanwâlden weer jaren garanderen.
Voor de aanschaf van deze 20 pietenpakken met nieuwe pruiken en etc. à € 150,= per stuk, doen wij bij deze een
beroep op het budget van Plan X voor € 3000,=
Wie profiteren van het resultaat:
Het hele dorp; zowel de jongsten als ouderen genieten volop.
Wij vertoeven de gehele dag in Talma Hoeve, waar we ook aandacht hebben voor hun bewoners en deze zijn ook
welkom tijdens het grote Sinterklaasfeest.
De scholen; tijdens de intocht en wanneer zij op school het sinterklaasfeest vieren.
De bedrijven die in Feanwâlden gevestigd zijn, we werken samen met de HAB wanneer Sinterklaas de winkels bezoekt.
Afgelopen jaar hebben we met winacties op facebook veel reclame voor bedrijven gemaakt die hier aan mee wilden
doen, dit was een groot succes.
Wat moet er allemaal gebeuren:
Werkzaamheden; uitzoeken van de pakken, passen van de pakken, naaien van de pakken.
Investeringen; 20 pietenpakken à € 150,= per stuk, totaal € 3000,=
Vergunningen; n.v.t.
Wat is er al gerealiseerd / geregeld:
We hebben uitgezocht dat de kosten van een compleet pak met pruik etc. gemiddeld € 150,= zijn.
Wat moet er nog opgelost worden:
Dat er budget vrijkomt voor de aanschaf van 20 pietenpakken.
Welke hulp kun je wel gebruiken:
Financiële hulp en evt. een coupeuse.

