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Welkom 
Over slechts enkele weken is het weer zover. U hoort de wind weer waaien 
door de bomen en vraagt zich af: zou de goede Sint nog komen? Als het aan 
ons, Sinterklaasaktie Uithoorn, ligt: zeker wel! Ook dit jaar zullen wij weer 
zoveel mogelijk leuke, gezellige en memorabele bezoeken verzorgen voor on-
der andere particulieren, verenigingen, scholen en bedrijven. Dit alles om een 
zo hoog mogelijke opbrengst te halen, waardoor wij vele hulpbehoevende 
gezinnen en goede doelen uit de regio kunnen helpen.  
De kracht van de Sinterklaasaktie Uithoorn is dat wij volledig draaien op vrij-
willigers, die zich met hart en ziel inzetten om op deze manier zo veel moge-
lijk mensen te 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 open, dus ik nodig u van harte uit om uw 
Sinterklaasbezoek te boeken op www.sinterklaasaktie.nl.  
Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen. Niet alleen door 
een bezoek van Sint en Piet, maar bijvoorbeeld ook door sponsoring.  
Wij hebben er ontzettend veel zin in en willen u bij voorbaat alvast heel erg 
bedanken voor uw steun. 
 
Namens het bestuur 
Christel de Meijer, voorzitter 
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DE MENSEN ACHTER DE STICHTING 
‘HELPT ONS HELPEN 0297’ 

Moeder Patricia en dochter Pamela 

Gerrits  runnen samen met Anja Blom  

de stichting ’Help ons Helpen 0297’. Zij 

zijn dag en nacht in touw om het leven 

van armlastige mensen in onze gemeen-

te te verlichten. Zij doen dit vanuit hun 

eigen woning en tuin. Een gesprek met 

deze mensen laat een verpletterende 

indruk achter. Hun leven staat geheel in 

het teken van zorg voor de medemens.  

Het is een eer om als Sinterklaasaktie 

Uithoorn iets voor deze kanjers te kun-

nen betekenen! 

Verderop in deze nieuwsbrief leest u de 

reactie van Patricia en haar op de spon-

soring van twee schuurtjes . 

Stichting ‘Help ons helpen 0297’ is een particulier initiatief die mensen 
onder de minima op allerlei manieren helpt. Dat deed de stichting in 
principe vanuit de woonkamer. Deze ruimte bleek echter al snel ge-
vuld met hulpgoederen, waardoor de bewoonsters zelf weinig woon-
ruimte meer overhielden. Daarop volgde het verzoek aan de Sinter-
klaasaktie om een bijdrage voor de aanschaf van een tweetal schuur-
tjes, zodat het materiaal netjes opgeslagen kon worden. De firma 
Kooyman was bereid deze schuurtjes tegen kostprijs te leveren. De 
Sinterklaasaktie heeft daarop besloten de schuurtjes te sponsoren. 

Zo nu en dan komt er via de 
gemeenten die wij als Sint en 
Piet bezoeken een vraag om 
directe hulp. Zo kwam via de 
gemeente Amstelveen een 
verzoek binnen om een bak-
fiets aan te schaffen voor 
een hulpbehoevend gezin. 
Het was een duidelijk en on-
derbouwd verhaal. Ons be-
stuur heeft hierop positief 
gereageerd.  

Stichting ‘Help ons helpen 0297’ heeft dankzij de firma Kooyman en de Sinterklaas-
aktie Uithoorn twee schuurtjes voor de opslag van hulpgoederen gekregen 

HET LEUKSTE DAGJE UIT 

HELP ONS HELPEN 0297 

Ook tijdens de afgelopen vakan-
tieperiode was Sinterklaasaktie 
Uithoorn weer zeer actief om 
gezinnen die om financiële rede-
nen niet op vakantie kunnen, 
weer te verrassen met een dagje 
uit naar een van de mooie        

thema– of pretparken die Neder-
land rijk is. Het is een compleet 
dagje uit inclusief vervoerskosten 
en maaltijden voor het hele ge-
zin. Al is het maar één dag, het is 
toch echt ook voor deze gezinnen 
een fijne korte vakantie! 
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GIFT BAKFIETS IN AMSTELVEEN 



++NIEUWS ++NIEUWS++ 

BELANGRIJKE DATA 2017-2018 

18-11-2017: intochten van Sint Nico-

laas in Uithoorn, De Kwakel en           

Vinkeveen; 

29-11-2017: Pietenrace op de scho-

len; 

01, 04 en 05-12-2017: bezoek Sint 

aan de Scholen; 

06-12-2016: Uittochten Uithoorn en 

Vinkeveen. 

——————- ————————— 

GEEN OPEN HUIS IN 2017 

In 2015 en 2016 organiseerden wij 

een zogenaamd Open Huis. Belang-

stellenden konden op een zondag-

middag  een kijkje achter de scher-

men nemen in het grote Pietenhuis. 

Wij hebben besloten om dit jaar geen 

Open Huis te organiseren, maar het 

anders te doen.  

We willen mensen, die dat op prijs 

stellen, graag  individueel ontvangen. 

Dat doen wij op vrijdag 24, zondag 26 

of maandag 27 november. Wanneer 

u hiervoor in aanmerking wilt komen, 

nodigen wij van harte u uit om een 

email te sturen naar: 

pr.sinterklaasaktie@gmail.com 

 

Geeft u wel even aan op welk tijdstip 

u langs wilt komen. Na ontvangst van 

uw mail, krijgt u van ons een uitnodi-

ging, c.q. bevestiging. Wij geven u bij 

uw komst een rondleiding en vertel-

len u graag over onze werkzaamhe-

den en over de doelstellingen van de 

Sinterklaasaktie Uithoorn. Wij heten 

u alvast van harte welkom! 

SPONSORS GEZOCHT 
De Sinterklaasaktie Uithoorn is voort-
durend op zoek naar sponsors. Dat is 
belangrijk omdat wij daardoor de 
kosten kunnen drukken en er dus 
een hoger bedrag overblijft om bij te 
dragen aan een betere samenleving. 
Met name voor gezinnen met kin-
deren die onze steun goed kunnen 
gebruiken. Als u bij ons een bezoek 
boekt dan sponsort u natuurlijk al de 
Sinterklaasaktie, want  een groot 
deel van de opbrengst gaat naar goe-
de doelen. 

Wat overblijft zijn de kosten. Daarom 
zoeken we, met name bij het be-
drijfsleven, sponsors ter dekking van 
de verschillende kosten die we moe-
ten maken. 

Denk bijvoorbeeld aan de maaltijden 
voor de vrijwilligers. Er moet immers 
tussendoor gegeten en gedronken 
worden. Het scheelt enorm als wij 
voldoende sponsors hebben die een 
maaltijd willen verzorgen. Gelukkig 
zijn er al heel veel horecaonderne-
mers in de regio die dit al doen, maar 
er kunnen er altijd nog wel een paar 
bij. Daarnaast zoeken we ook spon-

sors voor kleding, pruiken en baard-
stellen. Elk bedrag, groot of klein is 
welkom.  

Wat kunnen we onze sponsors bie-
den? Naast het goede gevoel dat u 
wat doet aan een betere samenle-
ving ontvangen onze sponsors onder-
staande fantastische raamsticker.  

Wie wil die nu niet op z’n raam of 
deur hebben? Dus als u de Sinter-
klaasaktie Uithoorn een warm hart 
toedraagt en wilt sponsoren, stuur 
dan een mail naar: 
pr.sinterklaasaktie@gmail.com.  

Wij nemen dan graag contact met u 
op. Alvast onze hartelijke dank! 
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SPORTIEVE ZWEMMER 

Onze vrijwilliger Chris van der Waals
-Duin toog op zaterdag 3 september 
naar Assen om  samen met zijn oud 
zwemteam daar een sponsorzwem-
tocht af te leggen voor de stichting 
ALS. Uiteraard voltooide Chris zijn 
missie en haalde daarmee al meer 
dan 1.400 euro op. 



Onze meiden van de planning heb-
ben het er weer druk mee. Sint en 
Piet boeken? Voor je het weet zijn er 
al dagen vol gepland. Wees er dus 
snel bij! 

 Op de foto: onze meiden van de planning in actie 

Ziet hem op de foto eens onhandig met een föhn in 
zijn baard peuteren. Dat kan toch niet? Toch dreigt 
dit doemscenario werkelijkheid te worden. Dat 
komt omdat de kapploeg van de Sinten dit jaar een 
beetje onderbemand dreigt te geraken. Uitbreiding 
is dus een must! 

Dus weet u dames of heren die verstand hebben 
van het fatsoeneren van baard, snor en wenkbrau-
wen van de Sint en bovendien dol zijn op het aan-
kleden van Sint inclusief plak– en kapwerk? Geef 
haar dan door aan margret@endhoven.com. 

Wat wij bieden? 

 Vrijwilligerswerk bij de leukste club van Neder-
land; 

 Je inzetten voor een betere samenleving; 

 Enthousiaste en te gekke collega’s; 

 Overzienbare arbeidsperiode: alleen als Sint er 
is en dat is slechts drie 
weken in het jaar en dan 
nog in deeltijd; 

 Gratis feestavond waar-
bij je helemaal uit je dak 
mag gaan. 

Sint stelt het zeer op prijs als 
u een geschikte kandidaat 
weet aan te dragen. We zoe-
ken dames en heren die eni-
ge affiniteit hebben met het 
kappersvak en/of het vak 
van visagist(e). Een vrolijk 
karakter is daarbij een pré.  
Help ons zoeken en laat Sint niet verworden tot een 
soort Catweazle! 
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DE LIJNEN ZIJN WEER OPEN 

GEZOCHT: NIEUWE VRIJWILLIGERS SINTKAPPLOEG 



BIJZONDER PROJECT 

Sinterklaasaktie Uithoorn steunt allerlei 

sociale projecten in de directe omge-

ving. Daarnaast zorgt de Aktie er jaarlijks 

voor dat een aantal gezinnen met kin-

deren die een vakantie niet kunnen 

betalen, toch een compleet dagje uit 

kunnen. Dat is een dagje met alles erop 

en eraan. Zo kunnen ook deze kinderen 

op school over hun belevenissen van 

deze dag vertellen. Ook bezoeken onze 

Sint en Piet  in de Sinterklaasperiode 

met cadeautjes kinderen en hun ouders 

die door omstandigheden zich geen 

Sinterklaasfeest kunnen veroorloven.  

Soms komt er ook een bijzonder project 

langs. In dit geval het project ’Ieder kind 

verdient toch een schoolbank?’. Bouke 

Abma is vrijwilliger bij de Sinterklaasak-

tie. Daarnaast is hij ook actief bij de 

stichting ‘De Vliegende Meubelmakers’. 

Voor deze stichting is Bouke in de afge-

lopen zomer afgereisd naar Guinee om 

daar met behulp van lokale bevolking en 

een aantal andere vrijwilligers school-

banken te maken. Sinterklaasaktie 

Uithoorn heeft gemeend om in dit bij-

zondere geval een bedrag  voor de 

aanschaf van hout en andere materialen 

beschikbaar te stellen. Hiernaast leest u 

het verslag van Bouke. Wilt u meer 

informatie over dit mooie project, be-

zoek dan ook eens de volgende websites 

op het Internet: 

 www.vliegendemeubelmakers.nl 

 https://m.facebook.com/

Meubels-voor-Guinee-

741142022728100/?

ref=m_notif&notif_t=comment_

mention 

 www.hetalfabet.nl/index.html 

 

 

 

  

Met stichting ‘De Vliegende Meubel-
makers’ zijn we naar de plaats Kindia 
in Guinee afgereisd. Een reis om 
nooit meer te vergeten! Een prachtig 
mooi groen 
land met 
een hele 
vriendelijke 
bevolking. 
Wat mij bij 
zal blijven 
is de vin-
dingrijkheid 
van deze 
mensen; 
hele oude Renaults die ze als taxi 
gebruiken voor heel veel personen. 
Waar er in Nederland 5 personen in 
een auto kunnen, is dat in Guinee 
met gemak 9. En dan tel ik alleen de 

personen die in de auto zitten. 
Daarnaast blijft mij ‘het elfde kind 
principe’ altijd bij. Ongeveer 15 jaar 
geleden is de Nederlandse Marijke 
Folmer naar Guinee geëmigreerd om 
daar in 2004 een school te beginnen. 
Inmiddels is deze school behoorlijk 
gegroeid. Daarmee groeide ook de 
behoefte aan meer schoolbanken, 

specifiek voor de jongste kin-
deren van de school. Omdat niet ie-
der kind in die omgeving de school 
kan betalen heeft de school het ‘11e 
kind principe’ ingevoerd. Dat houdt 
in dat ieder 11e kind gratis naar 
school mag. De kosten voor dit elfde 
kind worden door sponsors van 
Stichting ‘Het Alfabet’ betaald. Maar 
ook dit project heeft daaraan bijge-
dragen. 
De groot-
ste indruk 
die ach-
terblijft, is 
de dank-
baarheid 
van de 
mensen daar. Dankbaarheid voor de 
kennis die je brengt, dankbaarheid 
dat je Guinee hebt gekozen om te 
helpen; dankbaarheid dat je daar 
überhaupt bent en heel veel dank-
baarheid voor de schoolbanken en 
speeltoestellen die we gemaakt en 
gerepareerd hebben. Deze dankbaar-
heid wordt niet uitgedrukt in woor-
den, maar is te zien in de gezichtsuit-
drukkingen en tranen van geluk 
die over de wangen rollen (terwijl ik 
dit stukje typ krijg er weer kippenvel 
van). Dankbaarheid spreek ik ook 
naar de Sinterklaasaktie. Want mede 
doordat we er jaarlijks een geweldig 
Sinterklaasfeest van maken, hebben 
we ook deze kinderen een betere 
toekomst kunnen bieden.  
Dank jullie wel, Bouke 
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Mede door een sponsoring van de Aktie heb ik afgelopen zomer een lang gekoes-
terde wens van de privéschool Le Dauphin in Guinea waar mogen maken. Ik heb 
samen met vier andere vrijwilligers, 44 nieuwe schoolbanken gemaakt plus ver-
schillende speeltoestellen op het schoolplein gerepareerd. 

SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET GEVEN OOK KIN-
DEREN IN GUINEE EEN BETERE TOEKOMST!  



De meiden van ‘Help ons Helpen 0297’ helpen op inspirerende wijze mensen onder 
het bestaansminimum. Onze Sinterklaasaktie sponsorde twee nieuwe schuurtjes 

De Sinterklaasaktie Uithoorn ontving 
de volgende brief: 
 
Ik ben Patries Gerrits en woon samen 
met Pamela op de Admiraal Tromp-
laan 1 in Uithoorn. Bijna vijf jaar terug 
heb ik samen met Anja Blom ‘Help ons 
helpen 0297’ (te vinden op facebook) 
gestart. Wij helpen mensen onder het 
bestaansminimum. Bij mij thuis liggen 
vooral eten, drinken, wasmiddelen en 
schoonmaakspullen opgeslagen. Maar 
ik plaats ook vaak oproepen voor an-
dere benodigdheden. Eerst gebruikte 
ik gewoon een huiskamerkast. Maar 
omdat onze activiteiten iets groter 
werd dan ik verwachtte, stond binnen 
de kortste keren de hele woonkamer 
vol. Dankzij jullie hebben we nu twee 
schuren en daardoor privé ons huis 
weer terug. 
Eén schuur is voor eten en drinken. 
We hebben nu ook een koelkast en 
een vriezer. De andere schuur staat  

 
 

vol met hobby spullen en apparatuur, 
want sinds deze zomer ben ik gestart 
met speeldagen. De kinderen en ou-
ders komen meerdere dagen in de 
vakantie naar ons toe om te knutse-
len, te spelen maar ook om te praten 
en samen te lunchen. Gewoon samen 
een dagje pret! 
 
Dankzij heel veel sponsors hebben 
mijn dochter en ik een geweldige tuin 
gemaakt waar iedereen wat kan doen. 
We hebben dankzij jullie nu ook een 
ruimte om de voorraad eten, enz. net-
jes neer te zetten zodat alles makke-
lijk te pakken is . 
Zonder jullie hadden wij dit niet kun-
nen bereiken en we zijn jullie heel 
dankbaar. Daarom bedanken wij alle 
vrijwilligers voor jullie geweldige werk 
als Sint en Pieten, waarmee jullie zo-
veel mensen helpen. 
Dank jullie wel!  
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DIKKE PLUIM VOOR CEES EN DAVE 

EEN DAGJE WEG KAN VOOR KINDEREN AL VAKANTIE ZIJN! 

CSU is het bedrijf van onze vrijwilligers Cees en Dave. 
De populaire computerwinkel aan de Vondellaan is 
inmiddels een begrip in Uithoorn. Maar wist je dat de 
mannen ook regelmatig van oude en vaak niet meer 
werkende PC’s weer een PC assembleren die goed 
werkt en deze vervolgens beschikbaar stellen aan me-
demensen die zich om financiële redenen geen PC 
kunnen permitteren? Zelf praten ze er liever niet over, 
dus doen wij dat maar voor hen, want het is mooi 
voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid van 
onze vrijwilligers bij de samenleving! 



ONS TWEEDE THUIS 

Eva Onderwater is verpleegkundige van 

het kinderzorghuis ‘De Biezenwaard’.  

Zij stuurde ons de volgende dankbrief: 

Kinderzorghuis De Biezenwaard is een 

logeer/opvang huis voor kinderen met 

een chronische ziekte of een lichamelij-

ke beperking. We zijn onderdeel van de 

stichting Ons Tweede Thuis. Kinderen 

komen bij ons om te logeren, om dagbe-

steding, of om tijdelijk te wonen om 

ouders te ontlasten. 

Wij zien hier kinderen met verschillende 

ziektebeelden: epilepsie, diabetes, 

oncologische kinderen, kinderen met 

zuurstof of trachea canule. De kinderen 

hebben bij ons bijna allemaal (kinder) 

verpleegkundige zorg nodig. Wij zijn  

24 uur per dag, 7 dagen in de week 

open. Wij hebben een eigen dagbeste-

ding. Hierbij bieden wij in verschillende 

thema’s ontwikkelingsgerichte zorg aan 

de kinderen.  

Dankzij het mooie speeltoestel kunnen 

zowel de kinderen in een rolstoel als de 

kindjes die rond lopen lekker spelen. Wij 

willen iedereen van de Sinterklaasaktie 

heel hartelijk bedanken hiervoor! 

Van te voren had het feestteam al 
heel veel ‘uitdeelmicrofoons’ opge-
blazen voor hun act. Bovendien had-
den de mannen zich voor deze gele-
genheid in een carnavals outfit gehe-
sen. Bij aankomst werden onze twee 
muzikanten naar de feestruimte ge-
dirigeerd om op te bouwen. De zaal 
was al leuk versierd zodat onze twee 
artiesten heel veel zin kregen in dit 
feestje. De bewoners waren allemaal 
ook al verkleed en daardoor wisten 
Stephan en Marvin eigenlijk al dat 
het een topmiddag zou worden.  
 
Om het opbouwwerk niet teveel te 
storen, moesten de bewoners nog 
even buiten wachten. Maar om 
15.00 uur precies stonden geluid, 
discolampen, chips, nootjes en limo-
nade klaar en gingen de deuren 
open. Binnen 1 minuut waren alle 
gasten binnen en meteen ging het 
dak er af. Dit nog voordat het Mee-
zingteam zou beginnen. Eerst wilden 
alle gasten namelijk Marvin en  
Stephan even persoonlijk een hand 
en een knuffel geven. De jongens van 
het Meezingteam waanden zich 
daardoor even een bekende Neder-
lander.  
Daarna was het zo ver. Het feest ging 
nu pas echt los. Het Meezingteam 
deelde de microfoons uit en begon 
gezellige nummers te zingen. De mu-
ziek en microfoons moesten al snel 
harder, want wat waren onze feest-
gangers enthousiast en wat zongen 
ze hard mee. Ze vonden het prachtig 
en je zag ze genieten. Dat is toch wel 
heel mooi om te zien en om mee te 
maken. Zo hebben Stephan en Mar-
vin ruim anderhalf uur staan zingen, 

springen en swingen en wat was het 
een feest! Maar helaas, zoals altijd 
kwam ook hier een einde aan, al wa-
ren onze feestgangers het daar na-
tuurlijk helemaal niet mee eens. 
Marvin en Stephan kregen van ieder-
een wederom een daverend applaus 
en natuurlijk nog een extra dikke 
knuffel. Pas daarna verlieten de be-
woners moe maar voldaan de zaal.  
 
Na het opruimen werd nog even na-
gepraat met de leiding over het 
feestje. Daaruit bleek hoe lang de 
bewoners al uitgekeken hadden naar 
deze middag en hoe slecht sommi-
gen de nacht ervoor geslapen had-
den omdat ze er zo'n zin in hadden. 

En ook de komende nachten zou de-
ze middag nog wel even blijven door-
werken bij sommige bewoners. Werk 
aan de winkel dus voor de leiding.  
Onderweg naar huis beseften Marvin 
en Stephan eigenlijk pas goed hoe-
veel zo'n feestje voor deze mensen 
betekent en hoeveel plezier ze heb-
ben gehad met elkaar. Het was een 
fantastisch feest waar ze lang naar 
hebben uitgekeken en nog veel lan-
ger van zullen nagenieten. Onze zin-
gende  Marvin en Stephan waren een 
bijzondere en mooie ervaring rijker! 7 

Op 3 mei jl. trad in opdracht van de Sinterklaasaktie het Meezingteam op bij Ons 
Tweede Thuis. Het Meezingteam bestaat uit Marvin Meeuwig en Stephan de 
Meijer. Zij zijn beiden vrijwilliger bij onze Aktie. Ze weten waar Ons tweede Thuis 
voor staat, maar ze wisten niet helemaal wat ze konden verwachten.  

MEEZINGTEAM BELEEFT BIJZONDERE MIDDAG 



Sint gaat binnenkort via Sinterklaasaktie Uithoorn ook videoboodschap-
pen sturen. Als u een persoonlijke videoboodschap van de Sint wilt ont-
vangen bestemd voor hun kind(eren) of voor het personeel van uw be-
drijf, kunt u via www.sinterklaasaktie.nl een formulier invullen en opstu-
ren. U betaalt dan nu tijdelijk € 12,50 (actieprijs, wordt later € 14,95) via 
IDEAL. Na ontvangst van uw betaling wordt de aanvraag in productie ge-
nomen en per email naar u verstuurd.  

Zo’n videoboodschap is bijvoorbeeld heel leuk om aan uw kind(eren) of 
personeel te sturen voordat Sint en Piet bij u op bezoek komen. Sint kon-
digt zijn komst dan aan en spreekt de ontvanger(s) in het kort alvast toe. 
Maar ook als u geen bezoek ontvangt van Sint en Piet, kan een video-
boodschap van de Sint een leuke verrassing zijn. 

Naar verwachting kunt u vanaf 5 oktober via onze website een video-
boodschap bestellen. 

IN VOORBEREIDING…. VRIJWILLIGER WORDEN? 
Elk jaar zijn wij op zoek naar gezellige en 

gemotiveerde vrijwilligers. Naast verster-

king voor onze Sintenkapploeg zoeken wij 

ook andere mensen zoals bijvoorbeeld 

chauffeurs. Maar binnen de Sinterklaasak-

tie is veel meer te doen om alles draaien-

de te houden. Kortom: er is altijd wel wat 

te vinden wat bij jou past! 

STUUR EEN REACTIE  

Wilt je hierop reageren? Dat vinden we 

hartstikke leuk en stellen we op prijs.  

Stuur een e-mail naar  

pr.sinterklaasaktie@gmail.com. 

 Na ontvangst nemen we zo snel mogelijk 

contact met je op! 

 

COLOFON 
Deze nieuwsbrief is een publicatie van de 

PR-commissie van Sinterklaasaktie 

Uithoorn.  

Eindredactie: Rinus van Zaal            

Telefoon 06-53299274                          

Redactie: Miranda Endhoven, Tars Fens, 

Rogier Koch, Marvin Meeuwig, 

Cees Disseldorp en Mexs Schellingerhout 

Foto’s: archieven Sinterklaasaktie  

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Dat 

kan altijd. Stuur dan uw reactie naar  

pr.sinterklaasaktie@gmail.com 

U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord! 

 

 

SINT EN PIET OOK BIJ UW BEDRIJF OF  
BIJ UW VERENIGING….. 
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Het is een echt een bijzondere gebeurtenis als Sint en Pieten een bezoek 
brengen een bedrijf of aan een vereniging. Sinterklaasaktie Uithoorn be-
staat weliswaar voor 100% uit vrijwilligers, maar het is een perfect draai-
ende organisatie. Dat betekent dat u mag rekenen op Sint en Pieten met 
een zeer professionele inslag. Zij maken van elk bezoek een  feest. Omdat 
wij vinden dat onze mensen er perfect uit moeten zien, wordt er veel ge-
ïnvesteerd in de aankleding begeleiding van onze mensen. Niet voor niets 
heeft Sinterklaasaktie Uithoorn een uitstekende reputatie! 

Sinterklaasaktie Uithoorn bestaat al meer dan 50 jaar en is inmiddels uit-
gegroeid tot een vrijwilligersorganisatie waar meer dan 200 mensen uit 
de hele omgeving met veel plezier deel van uit maken.   

De jaarlijkse opbrengst gaat naar allerlei sociale projecten en naar gezin-
nen met kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 


