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Aan onze relaties
Over slechts enkele weken is het weer zover: 't Heerlijk avondje, 't
avondje van Sinterklaas. Ook dit jaar zal de Sinterklaasaktie Uithoorn zoveel mogelijk leuke, gezellige en memorabele bezoeken verzorgen voor
onder andere particulieren, verenigingen, scholen en bedrijven. Dit alles
om een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen, waarmee wij vele hulpbehoevende gezinnen uit de regio kunnen helpen.
De kracht van de Sinterklaasaktie Uithoorn is dat wij volledig draaien op
vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten om op deze manier zo veel
mogelijk mensen te kunnen helpen. Iedereen zet zich voor de volle 100%
in om enerzijds de kinderen uit de regio een leuke Sinterklaastijd te bezorgen en anderzijds met onze opbrengst anderen te helpen, zowel tijdens als na de Sinterklaastijd.
De reserveringslijn is inmiddels weer geopend en de boekingen stromen
weer binnen. Uiteraard zijn extra bezoeken altijd meer dan welkom en
wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen; middels
sponsoring en/of een bezoek dat wij aan uw bedrijf/vereniging mogen
brengen.
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WIJ SPELEN OM MENSEN, DIE
STEUN NODIG HEBBEN, TE HELPEN
Het aantal bedrijfsbezoeken
loopt jaarlijks iets terug. Niet
spectaculair, maar toch is er sprake van een geleidelijke afname.
Gelooft het bedrijfsleven niet
meer in Sint en Piet? Of zijn er
andere redenen? We denken het
laatste. Zo is de crisis die zich in
2008 openbaarde, zeker van invloed geweest. Veel bedrijven
moesten een stapje terug doen.
Dan worden de extra’s zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest

voor de kinderen van het personeel als eerste geschrapt. Een
tweede oorzaak is de onbekendheid met onze Aktie. Natuurlijk
zijn we er al meer dan vijftig jaar.
Maar dat de netto opbrengst van
onze Sinterklaasaktie jaarlijks
weer wordt aangewend voor allerlei sociaal maatschappelijke
doeleinden in de regio, is nog
lang niet bij iedereen bekend. En
juist dit aspect willen we beter
naar buiten toe uitdragen!

‘Onze vrijwilligers zien elkaar soms alleen tijdens de Sinterklaasperiode en vormen
dan samen een goed geoliede machine. Ze zijn eigenlijk best een beetje gek, of liever: prettig gestoord! Het is een creatieve club, vol met bruisende ideeën.’
WAT KOST EEN BEDRIJFSBEZOEK?
De kosten van een bezoek van Sint en
Pieten aan uw onderneming zijn betaalbaar! Al vanaf 110 euro per half uur
komen Sint en Pieten (inclusief
chauffeur) een bezoek brengen aan uw
bedrijf. Uiteraard is een bedrijfsbezoek
maatwerk. U kunt zelf aangeven wat uw
wensen zijn. Gemiddeld huren bedrijven Sint en Piet een uur lang in. Ruim
voldoende om de kinderen van uw
werknemers op een zeer aangename
wijze te vermaken. Voor kind en ouders
vaak een onvergetelijk evenement!
Nadat de boeking is vastgelegd, neemt
de Goedheiligman zelf voor zijn komst
contact op om de details van het bezoek
verder met u in te vullen. Zaken doen
met de Sinterklaasaktie Uithoorn is niet
alleen een feest voor uw bedrijf en uw
personeel, maar ook een vorm van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sint Nicolaas en zijn Pieten heten u
dan ook alvast van harte welkom!
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BETROKKEN VRIJWILLIGERS
Ze komen uit alle windstreken en komen in actie als het najaar vordert
en koning winter aan de poorten begint te rammelen: onze trouwe
vrijwilligers. Een aantal zit er al vanaf schooltijd bij. Zoals een Nederlander in het zuiden van het land uitkijkt naar het jaarlijkse carnaval,
kijken onze mensen uit naar de jaarlijkse periode van drie weken: DE
SINTERKLAASTIJD! Om het Sinterklaasfeest, zoals intochten, bezoeken
aan scholen, bedrijven, verenigingen, winkels en winkelcentra en bezoeken aan gezinnen in de regio, in goede banen te leiden, zetten zij,
geheel belangeloos, hun beste beentje voor. Elke vrijwilliger is wat hij
of zij ook doet voor de Aktie een onmisbare schakel. De vrijwilligers
zien elkaar soms alleen tijdens de Sinterklaastijd en vormen samen
een goed geoliede machine. Ze zijn eigenlijk een beetje gek, of liever:
prettig gestoord! Het is een creatieve club, vol met bruisende ideeën.
Stichting Sinterklaasaktie Uithoorn heeft naast het bestuur niet alleen
(hulp)Sinten en Pieten, maar ook chauffeurs, een huishoudelijke
dienst, een ploeg voor grime en schmink, kapsters, mensen die Sint en
Pieten aankleden en afschminken, mensen die kleding maken, een
wasploeg, planners, coördinatoren, een webbeheerder, een intochten- en een pr-commissie. En allen doen dat met veel plezier voor u en
onze medemens in nood!

WAT ONDERSTEUNDEN WE
TOT NU TOE IN 2015?


Een financiële bijdrage aan
“Eigenwijs Musical Groep” uit
Nieuwkoop voor de jaarlijkse
uitvoering. Deze musicalgroep
richt zich op ondersteuning en
ontplooiing van jongeren;



Financiële bijdrage aan de
AK-tiedag. Dat is de feestdag die
leerlingen van het Alkwin Kollege jaarlijks organiseren voor
oudere mensen;



Een tweede baardstel geleverd
(vorig jaar werd er een eerste
baardstel afgeleverd) aan de

Sint Nicolaas aan woord tijdens het bliksembezoek bij OVU. Piet kijkt toe.

SINT BRENGT BLIKSEMBEZOEK AAN OVU
Op maandag 14 september bracht Sint Nicolaas een bliksembezoek aan
de bijeenkomst van OVU (Ondernemersvereniging Uithoorn). Voor deze
gelegenheid maakte de Sint gebruik van zijn privé vliegtuig. Hij landde
met twee Pieten rond het middaguur op Schiphol, bracht vervolgens
eerst een kort bezoek aan de voorzitter van de pr-commissie en spoedde
zich daarna naar het Fort bij Uithoorn in de Amstelhoek. Daar sprak hij
zo’n 70 enthousiaste ondernemers toe. De Goedheiligman was in Madrid ter ore gekomen dat hij bij steeds minder bedrijven in Uithoorn en
omgeving werd uitgenodigd. Zou zijn populariteit ondanks zijn goede
werk in Nederland dan toch tanende zijn ten faveure van de Kerstman?
Dat kon toch niet waar zijn! In lichte paniek greep Sint Nicolaas zijn telefoon en belde Sandra Klein van de OVU op met het verzoek om hem in
te plannen voor een korte toespraak tijdens hun vergadering. Daar stelde hij drie onderwerpen aan de orde:





Weten de ondernemers wel waar de Sinterklaasaktie Uithoorn voor
staat?
De Sint vertrouwde de ondernemers ook toe, dat hij straks tijdens
zijn verblijf best nog wel plek heeft in zijn agenda om meer bedrijven
te bezoeken. Zij kunnen dat regelen via de Sinterklaasaktie Uithoorn.
De Sint legde tenslotte ook uit waarom de Aktie sponsors zoekt.

Gelukkig lieten de ondernemers unaniem weten, dat de Sint en Piet vanaf 14 november (intocht Uithoorn en de Kwakel) zeker heel welkom
zijn!

hulpsinterklaas van Stichting De
Opkikker;



Een baardstel geleverd aan de
Sinterklaas van Grave. Deze Sint
wil in Grave een Sinterklaasaktie
opstarten met dezelfde doelstellingen als onze Aktie. Betrokkene
is jarenlang actief geweest bij
ons;



Een zomers dagje uit voor een
aantal gezinnen die zich geen
vakantie kunnen veroorloven;



Directe hulp geboden aan een
gezin door ze te voorzien van de
eerste levensbehoefte (eten);



Een gezin geholpen aan noodzakelijke goederen thuis om het
leven dragelijker te maken;



Mariaoord in Vinkeveen heeft
van ons nieuwe parasols gekregen op de terrassen;



Er zijn nog aanvragen in behandeling.
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LAATSTE NIEUWS

HOE KAN IK EEN BEZOEK BOEKEN?

Sinterklaasaktie Uithoorn verzorgt ook dit
jaar weer drie intochten en één uittocht:

Er zijn drie mogelijkheden om onze boekingscentrale te bereiken:

de intochten in Uithoorn, de Kwakel en

 Als u geen vragen heeft, kunt u rechtstreeks boeken op de reserve-

Vinkeveen en de uittocht in Uithoorn.
Intochten vinden allen plaats op zaterdag
14 november. De uittocht is op zondag
6 december.
Op 3 december organiseren wij een unieke sponsormiddag in het Sinterklaashuis.
Uiteraard zullen Sint en Pieten u , onder
het genot van een drankje en een hapje,
persoonlijk ontvangen. Bent u ondernemer en wilt u ook eens een kijkje nemen
achter de schermen? Dat kan!
Stuur een mail voor eind oktober naar
pr-sinterklaasaktie@gmail.com en dan
ontvangt u van ons een uitnodiging!

ringspagina van onze website www.sinterklaasaktie.nl. U ontvangt
vervolgens een reserveringsbevestiging. Daarna neemt Sint contact
met u op per email.
 Als u eerst iets wilt vragen dan kunt u ons een e-mail sturen. Ons e-

mailadres is sinterklaasaktie@gmail.nl. U kunt per e-mail ook reserveren, maar deze manier is hiervoor wellicht wat minder efficiënt omdat u wellicht noodzakelijke informatie vergeet te melden.
 Vragen en reserveren is natuurlijk ook mogelijk via ons telefoonnum-

mer 06-21285790.
Namens Sint Nicolaas en zijn Pieten heten wij u alvast van harte welkom!

NIEUWE E-MAILADRESSEN BESTUUR
bestuur.aktie@outlook.com voor
post naar alle bestuursleden;
COLOFON
Deze nieuwsbrief is een publicatie van de
PR-commissie van Sinterklaasaktie
Uithoorn.
Eindredactie: Rinus van Zaal
Telefoon 06-53299274
Redactie: Jelle Schmidt, Tars Fens,
Wouter Bläser, Liane Bosman,
Marvin Meeuwig,
Nicky de Weille
Foto’s: archieven Sinterklaasaktie

voorzitter.aktie@outlook.com voor
post naar Raoul de Weille en Christel
de Meijer
secretaris.aktie@outlook.com voor
post naar Jörgen Aarsman
penningmeester.aktie@outlook.com
voor Erwin Lakerveld

Noteer deze e-mailadressen even in
uw sinterklaaslijst van contactpersonen.

Kopij aanleveren: Heeft u wat te melden?
Over uw ervaringen bijvoorbeeld? Stuur
dan tot uiterlijk 15 februari 2016 uw kopij
in voor de 1e nieuwsbrief 2016.
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