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Aan u
De tijd gaat snel, want het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Sinterklaas aankwam in Uithoorn. Zoals u weet, gaat de opbrengst naar goede doelen. Mede door uw steun hebben wij met ons spel weer een fantastisch bedrag van ruim € 39.000,- opgehaald! Daarmee kunnen wij
weer een mooie bijdrage leveren aan verschillende maatschappelijke en
sociale projecten in de regio. Zo hebben wij Stichting Urgente Noden een
extra steuntje in de rug kunnen geven. U leest er in deze nieuwsbrief
meer over. Daarnaast kunnen we ook weer veel gezinnen ondersteunen
die dit nodig hebben. Hartelijk dank voor uw financiële bijdrage als u
door ons uw Sinterklaasfeest heeft laten verzorgen. Hartelijk dank ook
als u ons gesponsord heeft door een bedrag aan ons over te maken of
door sponsoring van materiële zaken!
Tijdens de Sinterklaasperiode hebben wij ook weer gezinnen, die hier
zelf niet de middelen voor hebben, een Sinterklaasbezoek kunnen brengen met leuke en nuttige cadeaus. We hebben daarvoor een speciaal
team binnen de Sinterklaasaktie. Maar ook in andere jaargetijden kunnen mensen, die dat nodig hebben, op ons rekenen. Zo zorgen wij er in
de zomervakantie voor dat gezinnen, die zelf niet de middelen hebben
om op vakantie te gaan, toch een leuk dagje uit hebben met het hele
gezin. Zij gaan bijvoorbeeld naar een pretpark. Daarbij vergoeden wij alle
kosten van zo’n dag. Maar wij beseffen dat wij dit niet zouden kunnen
doen zonder uw steun. Mogen wij straks in de Sinterklaastijd weer op uw
steun rekenen? Zodat wij dit werk kunnen blijven doen?
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EXTRA STEUN VOOR SUNU
Het bestuur
van de Sinterklaasaktie
heeft op
5 december
2017 een
cheque van
9.175 euro overhandigd aan Roel van Vliet. Roel
is secretaris van Stichting Urgente Noden
Uithoorn en bovendien al meer dan 25 jaar een
zeer gewaardeerd vrijwilliger van de Sinterklaasaktie Uithoorn. We hebben Roel gevraagd
om iets over de Stichting Urgente Noden Uithoorn te vertellen. Hier volgt zijn relaas.
In 2008 werd het de wethouder Sociale zaken
van Uithoorn duidelijk dat er inwoners in deze
gemeente zijn die niet in aanmerking kwamen
voor noodzakelijke zorg en ondersteuning, terwijl dat toch echt nodig was. Wat voorbeelden:
Je hebt een uitkering nodig. Om die aan te vragen moet je een ID hebben. Als je die niet hebt
moet je die aanvragen en betalen, maar je hebt
geen geld, want daarom vraag je een uitkering
aan. Een vicieuze cirkel dus. Je vraagt bijstand
aan omdat je geen geld hebt om eten te kopen,
maar voordat je aanvraag is behandeld, ben je
3 tot 4 weken verder en intussen moet je wel
kunnen leven. Je gaat scheiden en krijgt een andere woning, maar je hebt een uitkering en er is
geen geld voor aanschaf vloerbedekking. Het zijn
zo maar wat voorbeelden, maar het geeft de urgentie om voor deze mensen in actie te komen,
wel goed aan.
De Stichting Urgente Noden Uithoorn, afgekort
SUNU, is juist voor dit soort problemen opgericht
in 2009 en bestaat geheel uit vrijwilligers, die
geen enkele vergoeding voor hun werk ontvan-
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gen. Aan diverse maatschappelijke instanties
werd gevraagd om een afgevaardigde te leveren
om zitting te nemen in de stichting teneinde een
zo breed mogelijk draagvlak te bewerkstelligen.
Deze vraag werd ook aan de Sinterklaasaktie Uithoorn gesteld en ik ben toen, namens de Sinterklaasaktie, toegetreden tot SUNU. De voorzitter
komt uit de Caritas organisatie van de Burghtkerk (hij zit ook bij de Voedselbank) en de penningmeester komt vanuit de Diaconie van de
Protestantse gemeente.
Ik ben dus secretaris en naast de voorzitter en de
penningmeester bestaat de stichting nog uit 3
andere leden. Die komen vanuit de Amstelring,
de Zonnebloem en het Sociaal loket. Bij de start
heeft de gemeente Uithoorn een startsubsidie
gegeven, maar verder is SUNU geheel afhankelijk
van giften van particulieren of andere organisaties. Zo hebben wij in 2016 dankbaar een gift
aanvaard uit de opbrengst van het Uithoornse
Keezkampioenschap.
In het afgelopen jaar heeft SUNU kunnen voorkomen dat 3 gezinnen op straat werden gezet
wegens huurschuld. SUNU heeft de huur kunnen
betalen. Daarnaast zijn 2 gezinnen van een gedeeltelijke inventaris voorzien en is er een alarmsysteem aangelegd bij een vrouw, die mishandeld en gestalkt werd. Ook werden een wasmachine en een koel- en vriescombinatie aangekocht voor een gezin. Verder werden er soms
boodschappen gedaan. Ook werden 2 jongeren
voorzien van een laptop voor school. In 2016
heeft de SUNU 23 aanvragen gehonoreerd met
een totale waarde van 10.000 euro.
Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn in zo’n
mooi land als Nederland, maar het mag duidelijk
zijn dat SUNU helaas een bittere noodzaak is binnen de gemeente Uithoorn.

BIJDRAGE AAN KEEZTOERNOOI 2018
Elk jaar in februari organiseert Team Samen Sterker (TSS) in de kantine van Legmeervogels een groot
Keeztoernooi (Uithoornse Keezkampioenschap). TSS is een fietsclub van vrienden die in 2013 de Alpe
d’Huzes fietste voor het KWF. Om gelden in te zamelen werd toen een groot
aantal activiteiten georganiseerd waarmee een enorm bedrag werd opgehaald. Eén van die activiteiten was het
inmiddels zeer populaire Keeztoernooi.
Omdat dit toernooi een enorm succes
bleek, besloot TSS daar een jaarlijks
festijn van te maken en de opbrengst
geheel ten goede te laten komen aan
een jaarlijks vooraf gekozen goed doel.
Dit jaar gaat de opbrengst van het toernooi naar de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen voor de
kleintjes op Sportpark de Randhoorn. Naast de inschrijfgelden van de deelnemers, houdt TSS tijdens
het toernooi een loterij en een kleine veiling. Legmeervogels schenkt elk jaar een deel van de baropbrengst en stelt daarnaast de kantine gratis beschikbaar.
Dit jaar stonden er twee veilingitems op het programma:
een diner voor 6 personen waarbij chef-kok Bas Pieterse van restaurant de Jonge Dikkert bij iemand
thuis een heerlijke maaltijd komt koken. Bas maakt deel uit van TSS en biedt dit arrangement geheel
belangeloos aan voor het goede doel. Restaurant de Jonge Dikkert sponsort daarbij het wijnarrangement en dit jaar sponsorde onze Sinterklaasaktie 150 euro voor alle ingrediënten voor deze maaltijd
zoals vlees, vis, groente, etcetera. Dit veilingitem bracht liefst 950 euro op en dit bedrag gaat geheel
naar het goede doel! Daarnaast stelde onze Aktie een gratis huisbezoek van een half uur ter beschikking dat plaatsvindt op vrijdag 30 november aanstaande. Ook dit werd geveild en het bezoek bracht
het prachtige bedrag van 175 euro op voor het goede doel!
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ZEER TEVREDEN KLANTEN
Het waren er nog niet veel, maar het experiment was wel een doorslaand succes. Tijdens de afgelopen Sinterklaasperiode kon voor het eerst voor 12,50
euro een videoboodschap worden besteld. Een prachtig middel
om een gepland Sinterklaasbezoek alvast aan te kondigen. Een
echt bezoek van Sint en Piet is natuurlijk ieders favoriet, maar
voor families, verenigingen en bedrijven die door omstandigheden geen Sint kunnen laten komen, is dit een leuk alternatief.
Vanaf de intocht van de Sint kunt u op www.sinterklaasaktie.nl
enkele relevante gegevens invullen. U maakt vervolgens eerst
het geld direct over naar de Aktie. Dan wordt het filmpje gemaakt en per email naar u verzonden. De mensen die vorig jaar
een filmpje lieten maken, waren razend enthousiast. Kortom:
het was een geslaagd experiment waarmee we dit jaar zeker doorgaan. Een
speciaal woord van dank aan de producent van de filmpjes,
Mexs Schellingerhout van “Mexsmedia” en vrijwilliger van de Sinterklaasaktie,
is hier zeker op z’n plaats!

‘Veel pakken hebben averij opgelopen. Af en toe hoor je de dames diep zuchten bij al
het geweld dat de kleding wordt aangedaan’
GOEDE PRESTATIE
Tijdens de Sinterklaasperiode 2017
hebben de vrijwilligers van de Sinterklaasaktie met zijn allen weer een fantastisch bedrag van ruim 39.000,00 euro
opgehaald. Ten opzichte van het jaar
ervoor hebben we met de bezoeken
weliswaar € 2.000,00 minder opgehaald,
maar dat is met name het gevolg van
een kortere Sinterklaasperiode. In 2016
duurde deze periode namelijk een volle
week langer. Natuurlijk zijn er ook kosten. De uitgaven bestaan uit de kosten
van exploitatie, zoals de kosten van
strooigoed, kleding, eten en drinken,
website/telefonie etc. De rest gaat naar
goede doelen. Doelstelling is om de
exploitatiekosten elk jaar zo laag mogelijk te houden door sponsoring en donaties. Daarin zijn we, dankzij velen van u
goed geslaagd. We hebben meer dan
€ 3.000,00 aan exploitatiekosten minder
uitgegeven. Over bijna de hele linie
betaalden we minder en dat is goed
nieuws.
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OOK IN HET VOORJAAR WORDT ER AL WEER
HARD GEWERKT…….
Hoewel de maanden november en december nog ver weg lijken, zijn
de voorbereidingen voor de sinterklaastijd van dit jaar, alweer in volle
gang. Je hoort ze niet, je ziet ze niet, maar ondertussen is een aantal
dames alweer druk bezig om de kleding van de Pieten te repareren.
Er wordt versteld, gehaakt, gebreid, genaaid en gepunnikt dat het een
lieve lust is. Zo worden op dit moment alle Pietenpakken nagekeken
op kapotte en uitgescheurde onderdelen. Veel pakken hebben averij
opgelopen. Immers waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Af en toe
hoor je de dames diep zuchten bij al het geweld dat de kleding wordt
aangedaan. Maar het werk vordert gestaag en inmiddels is een groot
aantal pakken weer op orde. Het is dat kleding niet kan praten maar
anders zouden broeken en blouses echt “dank u wel” zeggen. Daarom
doen wij dit maar, want achter de schermen gaan vrijwilligers van onze Sinterklaasaktie dus ook in andere maanden dan november en december gewoon door. Opdat straks alles er weer prachtig uitziet. Top
dames!

DAG MAR

GOEDE DOELEN 2017 SINTERKLAASAKTIE

Onze Dagmar heeft inmiddels afscheid
genomen als burgemeester van Uit-

Een bijzonderheid in de actieperiode van 2017 ten opzichte van het jaar
daarvoor is de keuze om een flink deel van opbrengst te schenken aan
één organisatie en dat is de Stichting Urgente Noden. Een hartstikke
goede stichting die hulp biedt aan gezinnen die vaak bij de gemeentelijke instanties tussen de wal en het schip raken en daardoor in grote
nood dreigen te komen. Daarnaast speelt ook onze speciale commissie
voor kansarme gezinnen een zeer belangrijke rol. Zij organiseren de zomer- en de winteracties in de vorm van welkome dagjes uit en de bekende gratis Sint Nicolaasbezoeken. In het afgelopen jaar hebben wij
meer dan ooit hulp kunnen bieden aan individuele gevallen. Daarnaast
hebben wij diverse giften gedaan aan instellingen en organisaties.

hoorn. Jawel, in dit geval mogen we
best zeggen ‘onze Dagmar’, want zij
was een graag geziene gast bij de
Sinterklaasaktie. Jaarlijks stond ze in
november op de kade, alle kou trotserend, om Sint en Pieten een warm
welkom te heten. En eerlijk is eerlijk,
we misten haar best heel erg, toen ze
een periode met sabbatical was. Niets
ten nadele van de wethouder hoor,
maar wij en vooral ook de kleine kinderen hebben tijdens de intochten van
u genoten Dagmar. Ook tijdens de

Goede Doelen

2017

actieperiode kwam u op gezette tijden
even buurten in het Pietenhuis. Ge-

Stichting Urgente Noden
Pro Deo bezoeken armlastige gezinnen
Overige:
Speeltoestel Hospice Biezenwaard
Tuinhuisjes 0297 Help ons Helpen
Dweilorkest Drost
Boterletterrace
Boodschappenpakketten actie
Feestavond Sluiszicht
Muziekinstallatie dagopvang de Nostalgie
Koelboxen Voedselbank
Ipad dagbesteding Hoge Heem
Materialen voor Ieder Kind verdient een Schoolbankl
Totalen

9.175
7.245
10.684

woon om even gezellig een praatje te
maken met onze vrijwilligers. En toen
de Aktie jubileerde, kwam u met een
overheerlijke grote taart aanzetten.
Wij hebben dat zeer gewaardeerd. En
nu bent u weg, we zullen u missen.
Gelukkig bent u in uw nieuwe baan
niet te ver weg en we vernamen dat u
in Uithoorn blijft wonen. Hoewel u Sint
en Piet niet meer op de kade als burgemeester zal verwelkomen, hopen
we, dat u, als u in de buurt bent, het
Pietenhuis weet te vinden. U bent
altijd van harte welkom!
Veel succes in uw nieuwe functie!

27.104
Hartelijke groet,
200 vrijwilligers van de
Sinterklaasaktie Uithoorn
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HARTELIJK DANK SPONSORS!
Tijdens de afgelopen actieperiode hebben onze sponsors zich weer
van hun beste kant laten zien. Zo lieten de horeca ondernemers ons
niet in de steek. Nog nooit eerder werden er zoveel maaltijden en
ander etenswaar in natura geschonken aan de Aktie. Met als gevolg
dat we tussen het spelen door, meer dan ooit hebben kunnen genieten van heerlijke maaltijden. Maar natuurlijk ook onze hartelijke
dank aan de ondernemers die ons op een andere manier
sponsorden, bijvoorbeeld met cadeaus die wij aan kansarme gezinnen mochten schenken. Ook in de vorm van donaties kwam het een
en ander binnen. In toenemende mate vervullen sponsors een zeer
belangrijke rol bij onze activiteiten en we kunnen ze beslist niet missen. Daarom willen wij in deze nieuwsbrief al onze sponsors welgemeend heel hartelijk bedanken voor hun bijdragen en wij hopen dat
u ons ook straks tijdens de Aktie 2018 weer wilt ondersteunen!

++++++SINT OP HET WERK++++++
Een bezoek aan een bedrijf door Sint en Pieten is nog steeds
een zeer speciale gelegenheid. Niet alleen laten ondernemers zien dat zij hun werknemers zeer waarderen, maar het
maakt ook kinderen trots als zij zien waar hun ouders werken. En op school vertellen ze dat ze Sint en Piet ook hebben
gezien op het werk en dat het heel gezellig was. Een bezoek
aan een bedrijf blijft een prachtig evenement dat wij uiteraard van harte kunnen aanbevelen. Wist u dat een Sint- en
Pietbezoek de sfeer op de werkvloer bevordert? Het feest
wordt door uw werknemers en hun kinderen zeer op prijs
gesteld!
Het mes snijdt zelfs aan twee kanten. Want buiten dat een bedrijfsbezoek aan werknemers en hun kinderen de onderlinge sfeer op het
bedrijf bevordert, draagt de ondernemer, als hij of zij Sint en Pieten
inhuurt bij de Sinterklaasaktie Uithoorn, ook nog eens bij aan een
betere wereld. Juist door het inhuren van onze mensen weten bedrijven dat het geld dat zij voor een bezoek betalen geen commercieel verdienmodel is, maar ten goede komt aan een van de vele goede doelen in onze regio. Onze mensen zijn allemaal vrijwilligers en
nemen vaak rond de Sinterklaas een aantal dagen vrij om voor het
goede doel aan de slag te gaan. Op een professionele manier, dat
wel! Wie Sint en Pieten van onze Aktie in huis haalt, is verzekerd van
een topteam. Qua kleding, stijl, kwaliteit en inzet. Daarvoor staan al
onze 200 vrijwilligers garant!
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HET IS ZO DAT…..

LAAGDREMPELIG

- wij het mooiste Sinterklaasfeest
organiseren in de regio;
- bij gezinnen, bedrijven, op scholen, bij
verenigingen en bij intochten;
- wij met de opbrengst kansarme
gezinnen en kinderen ondersteunen;
- wij ook veel andere maatschappelijke projecten ondersteunen;
- we dit mooie werk jaarlijks doen
met zo’n 200 vrijwilligers;
- we de graag bij zoveel mogelijk mensen
willen komen.
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Dat
kan altijd. Stuur dan een e-mail naar
pr.sinterklaasaktie@gmail.com.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in
september 2018.

Veel mensen staan er van te kijken dat onze Sint en Pieten voor zo
weinig geld al langs komt. Vele commerciële ondernemers die Sintbezoeken regelen zijn veelal twee keer zo duur en zien er vaak minder
professioneel uit. Maar de Sinterklaasaktie Uithoorn houdt niet voor
niets de prijzen laag. En wel, omdat wij vinden dat iedereen tegen betaalbare prijzen Sint Nicolaas en zijn Pieten langs moet kunnen laten
komen. Er zijn aardig wat mensen die op vrijwillige basis voor het goede doel wat meer betalen; ze doen dan letterlijk een extra duit in het
bekende envelopje. Uiteraard stellen wij dit zeer op prijs. Maar juist
voor mensen die wat minder te besteden hebben, moet het ook te
allen tijde mogelijk zijn Sint Nicolaas en Pieten via ons op bezoek te
vragen. Wij hopen ook in 2018 weer op veel reserveringen. En of het
nu over intochten, bedrijven, scholen, Kinderdagverblijven, verenigingen of gezinnen gaat: bij ons bent u aan het juiste adres!

FIJNE PAASDAGEN!

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een publicatie van de
PR-commissie van de Sinterklaasaktie
Uithoorn.

Het ruikt naar voorjaar. In het ochtendgloren piepen de vogels je
wakker, het zonnetje is er als de
kippen bij en voorzichtig laten de
bloemen zoals sneeuwklokjes, krokussen en narcissen zien dat ze
ook nog bestaan. De mollen graven weer tot een lieve lust is en de
ooievaars zijn alweer gespot rond
het Zijdelmeer en in het Thamerdal. Nog eventjes en het is alweer
Pasen. Het feest tussen de winter
en de zomer in. Een feest waarop
sommigen erop uit trekken en anderen het thuis gezellig maken.
Maar wat u ook doet: We wensen
u allen hele fijne paasdagen!
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