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Geachte relatie,
"Sinterklaas?" U zult waarschijnlijk denken: dat duurt nog wel weer even.
Maar wij van de Sinterklaasaktie zijn er het hele jaar mee bezig. Nog niet
eens zozeer met de voorbereidingen voor de drie weken vanaf de intocht
t/m 6 december, als wel met de bestemming van de opbrengsten van
het afgelopen jaar. Gedurende het hele jaar ontvangen wij namelijk aanvragen voor een grote variëteit aan goede doelen en hulpbehoevende
gezinnen. Daarbij wegen wij iedere aanvraag nauwkeurig af om te bezien
in hoeverre wij hier een bijdrage aan kunnen leveren. Zo maakten wij
rond de Kerst vele gezinnen blij met een kerstpakket zodat ook zij met de
kerstdagen iets lekkers en speciaals op tafel konden zetten.
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De komende zomervakantie gaan wij er weer voor zorgen dat er meerdere gezinnen, die zelf niet de middelen hebben om op vakantie te gaan,
een leuk geheel verzorgd dagje uit kunnen hebben met het gezin, bijvoorbeeld naar de Efteling. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door
uw steun. Dit kan zijn in de vorm van een financiële bijdrage, een materiële bijdrage of bijvoorbeeld het sponsoren van maaltijden of overige zaken die tijdens de Sinterklaasperiode actueel zijn. Op deze manier houden wij een groter deel van de opbrengst over om nog meer gezinnen te
kunnen helpen en/of regionale goede doelen te kunnen ondersteunen.
Wij danken u voor het Sinterklaasbezoek dat we mochten doen, of voor
uw sponsorbijdrage financieel of materieel.
Wij hopen natuurlijk ook dit jaar weer op uw steun te kunnen rekenen,
zodat wij ook komend jaar weer veel mensen een steuntje in de rug kunnen bieden. Alvast bedankt daarvoor.

Dankbrief EHBO-vereniging
St. Camillus Uithoorn ..................2
Dank aan onze maaltijdsponsors ......................................3
Ook andere sponsors hartelijk
bedankt!......................................3
Gezellig open huis .......................4
Kinderzorghuis de Biezenwaard ..5
Dweilorkest Dorst........................5
Vita welzijn Amstelveen ..............5
Mijn naam is haas .......................6
Tot slot ........................................6

Namens het bestuur
Christel de Meijer

1

DANKBRIEF EHBO-VERENINGING
ST.CAMILLUS UITHOORN
EHBO-vereniging St. Camillus laat ons
graag weten wat zij met de mooie gift
van de Sinterklaasaktie hebben gedaan.
In het voorjaar hebben zij dankzij de
Aktie een oefen-AED kunnen aanschaffen. Na de zomervakantie begon
het nieuwe EHBO-seizoen. Tijd om de
kennis te vergroten! Zoals u op de foto
kunt zien werd er meteen veelvuldig
geoefend.

2016: wat een jaar!
Tijdens de afgelopen maandagavonden
zijn alle EHBO’ers van EHBO-vereniging
Camillus weer bijgeschoold op het gebied van reanimatie en het gebruik van
het AED-apparaat. Om dit goed te kunnen oefenen waren er verschillende
poppen: van baby tot schoolkind en tot
volwassenen. De vereniging vindt het
helemaal top dat zij nu over een nieuwe
oefen-AED beschikken. Hopelijk is het
niet nodig om de nieuwe kennis in praktijk te brengen, maar er zijn in elk geval
weer goed geoefende EHBO’ers in de
buurt die weten hoe ze reanimatie
moeten toepassen en die het AEDapparaat goed kunnen bedienen. Een
geruststellende gedachte want het kan
levensreddend zijn!

Dankzij u allen was 2016 een buitengewoon goed jaar. Tijdens de
bezoeken spatten de inzet en
humor ervan af. Er werd op hoog
niveau geïmproviseerd en geacteerd. Er werd gelachen, gezongen en ook soms een traantje
weggepinkt. Bovendien deden
weer een flink aantal Pieten en
chauffeurs hun intrede. Daaronder opvallend veel talenten, waar
we, naar wij hopen, lange tijd
plezier van hebben. We hadden
ze nodig, want we hadden veel
meer boekingen dan in 2015!
Tijdens het Open Huis mochten
grote mensen (de kinderen
moesten natuurlijk thuis blijven)
een kijkje in onze keuken nemen.
De bezoekers stelden vast dat wij
wel een hele bijzondere club zijn.
Dit alles leidde ertoe dat de opbrengst van de Aktie in 2016 zich
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kan meten met de beste topjaren.
Het mooie van de Aktie is dat alle
vrijwilligers hun beste beentje
voortzetten. Van jong tot oud.
Tja, en dan komen de resultaten
vanzelf. Er ontstaat een soort
flow waarbij de onderlinge verstandhouding opperbest is en
ook de sfeer top is. Dat stralen
we ook uit tijdens onze bezoeken
aan scholen, bedrijven, verenigingen, particulieren en ook tijdens
de intochten.
Die sfeer willen wij graag vasthouden. Daar gaan we in elk geval met z’n allen voor.
Het spreekt vanzelf dat wij u ook
in 2017 weer graag terug willen
zien. Sint en Piet kunnen weer
‘besteld’ worden vanaf 1 september aanstaande!

DANK AAN ONZE MAALTIJDSPONSORS
OOK ANDERE SPONSORS
HARTELIJK BEDANKT!
Naast de maaltijden zijn er ook andere zaken die geld kosten. Zo streeft
de Sinterklaasaktie Uithoorn ernaar
om Sint en Pieten goed gekleed de
deur uit te laten gaan. Ze zeggen wel
eens: als je haar maar goed zit. Dat is
bij Sint en Piet zeker het geval. Aan
kapsels en kleding wordt enorm veel
aandacht besteed. Voordat Sint en
Piet de deur uit gaan, wordt er altijd
nog een laatste controle uitgevoerd.
Wij willen graag de professionele
uitstraling hebben die aansluit bij de
verwachtingen van onze klanten.
Kortom: bij een bezoek van Sint en
Piet via de Sinterklaasaktie krijg je
waar voor je geld! Aanschaf en onderhoud van kleding en pruiken
kosten uiteraard veel geld. Daarnaast
wordt het Pietenhuis gehuurd, waarbij wij deels over eigen keukengerei
moeten beschikken.
Gelukkig hebben wij ook voor deze
zaken sponsors die ons daarbij helpen. En we hebben sponsors die een
bijdrage leveren aan onze bezoeken
bij gezinnen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.
Wij danken al deze sponsors heel
hartelijk voor hun inbreng en wij
hopen dat zij zich nog jaren aan ons
blijven verbinden! Natuurlijk zullen
we ons inzetten om nog meer bedrijven te interesseren om een bijdrage
aan onze Aktie te leveren, zodat wij
dit mooie werk met zo min mogelijk
kosten kunnen voortzetten.

Spelen voor goede doelen. Dat is
de missie van Sinterklaasaktie
Uithoorn. En dat al meer dan 55
jaar. Natuurlijk maakt de Aktie
elk jaar naast de opbrengst ook
kosten. Met name het eten en
drinken leverde in het verleden
een behoorlijke kostenpost op,
want als Sint en Pieten lange dagen op pad gaan, moet er ook
voor de inwendige mens gezorgd
worden. Door de inzet van onze
maaltijdsponsoren zijn onze kosten behoorlijk verminderd, waardoor meer geld voor de goede
doelen kan worden gereserveerd.
De laatste jaren mag de Sinterklaasaktie Uithoorn zich verheugen op een toenemend aantal
sponsoren die een keer een warme of koude maaltijd verzorgen.
Bepaald geen sinecure, want
vaak gaat het om maaltijden voor
60 personen of meer. We zien
dat bijna alle horecabedrijven in
Uithoorn/De Kwakel ‘meedoen’.
Sinds een paar jaar sluiten zich
daar ook horecabedrijven uit de
omgeving, dus uit het werkgebied van de Aktie, bij aan.
Een geweldige ontwikkeling die
door alle vrijwilligers zeer wordt
gewaardeerd. Een hele vette
pluim voor onze maaltijd sponsoren is hier op zijn plaats: horeca
ondernemers hartelijk dank hiervoor!

Het geeft aan dat de Sinterklaasaktie Uithoorn breed gedragen
wordt door de horeca. Want ook
op andere fronten zijn zij actief.
We herinneren ons nog Ibiza
Night in de zomer van 2016,
waarbij een deel van de opbrengst naar de Sinterklaasaktie
ging. Kortom: het geeft aan dat
ze altijd voor ons klaar staan en
we nooit tevergeefs een beroep
op hen doen.
We hebben erover nagedacht
hoe we, op bescheiden wijze, iets
terug kunnen doen. Het eerste
wat dan natuurlijk in ons opkomt,
is onze horeca sponsoren te vereren met een bezoekje van Sint
en Piet. Dat hebben we het afgelopen jaar ook gedaan. En met
veel plezier! Daarnaast hebben
we dit bezoekje bij de ondernemers vastgelegd door middel van
een mooie foto. Daarop hebben
we het welgemeende woord
‘bedankt’ geprint. Cok Buskermolen heeft vervolgens de foto’s op
mooi dik materiaal uitgeprint,
waarna de foto’s zijn aangeboden bij de ondernemers.
Tot slot kunnen wij in elk geval
constateren, dat de maaltijden
letterlijk zeer in de smaak vielen
bij onze vrijwilligers, want zij gingen er daarna weer met volle
energie tegenaan.
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GEZELLIG OPEN HUIS
Op zondag 27 november vond in het grote Pietenhuis het Open Huis plaats. Het werd een prima bijeenkomst. Genodigden, die nog nooit het Pietenhuis hadden bezocht tijdens de Aktie, waren onder de indruk
van het reilen en zeilen van de Aktie en van de onderlinge sfeer in het Pietenhuis.
Sponsors en relaties kregen onder het
genot van een hapje en een drankje desgewenst een rondleiding. Ook vond er
een presentatie plaats waarin de genodigden werd verteld waar de Sinterklaasaktie Uithoorn voor staat en dat dit
alles wordt gerealiseerd door ruim 200
enthousiaste vrijwilligers. Een unieke
club mensen die jaarlijks één of meer
dagen vrij neemt, de dagelijkse beslommeringen achter zich laat en zich volledig inzet voor het goede doel. De genodigden proefden de ongedwongen sfeer
en zagen hoe Sint en Piet werden opgetuigd om met een chauffeur gezinnen,
verenigingen of bedrijven in Uithoorn en
omgeving met een bezoek te vereren.
Een bijzondere verrassing was de komst van onze Burgemeester. Zij toonde zich wederom een groot fan
van de Aktie. Ook de lokale pers was aanwezig om zelf te ervaren hoe het er in het Pietenhuis aan toe gaat
en daar verslag van te doen in de lokale kranten. Kortom: het
was een geslaagde middag waarbij wij hopen dat bij een volgende bijeenkomst in november 2017 nog meer sponsors en relaties
de weg naar ons Pietenhuis weten te vinden.
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KINDERZORGHUIS DE BIEZENWAARD
Verpleegkundig kinderzorghuis
De Biezenwaard is een gastvrije
plek voor kinderen die 24 uur
per dag continue verpleegkundige zorg nodig hebben.
De Biezenwaard ligt in het Libellebos, in Uithoorn. De diverse
voorzieningen in Uithoorn liggen op loopafstand en naast het
kinderhospice is een kleine
speeltuin. Voor deze kleine kinderspeeltuin is er behoefte aan

nieuwe speeltoestellen. Wij
hebben besloten een speeltoestel te sponsoren.

Onze vrijwilligers zetten zich elk jaar geheel belangeloos in voor de samenleving.
Met de opbrengst kan de Sinterklaasaktie Uithoorn ook organisaties helpen die een
bijzondere wens hebben!
AH-JOS VAN DEN BERG
De maand december staat natuurlijk
vooral ook vooral in het teken van de
gezinnen, die het moeilijk hebben en
door ons met een bezoek en cadeaus
vereerd worden. Dit jaar hebben we
naast deze gezinnen, in overleg met
Help ons Helpen en AH Jos van de Berg,
nog een groot aantal gezinnen blij kunnen maken met boodschappenpakketten.
BANKETSTAVEN
In ere hersteld is de boterletterrace. In
een ietwat andere vorm, dat wel, maar
we hebben ongeveer 300 banketstaven
uit mogen delen aan oudere mensen. Ze
waren blij verrast over het feit dat we
ook aan hen denken!

DWEILORKEST DORST
“Dweilorkest Dorst”, waarvan bijna alle muzikanten ook meespelen
in de Zwartepietenband, komt uit Mijdrecht. Naast reguliere optredens treden zij ook regelmatig op voor goede doelen. Vanwege bezuinigingen kunnen zij niet meer gebruik maken van gemeentelijke
subsidie. Daardoor gaat het de vereniging financieel niet voor de wind. Vanwege slijtage
van de broeken van de muzikanten zijn ze
genoodzaakt deze te vervangen. Het ontbreekt ze echter aan de juiste middelen. Van
de Sinterklaasaktie zullen zij een bijdrage ontvangen waardoor ze de broeken kunnen vervangen.

VITA WELZIJN AMSTELVEEN
De Vita Welzijnsgroep Amstelveen heeft ons, als gevolg van toenemende
omvang van de ontmoetingsgroepen, om een tweede tablet gevraagd.
De tablet wordt gebruikt om activiteiten te kunnen doen die de zintuigen
prikkelen. Een zeer nuttig hulpmiddel dus. Daarom hebben wij ook op
deze aanvraag positief gereageerd.

5

MIJN NAAM IS HAAS
Mijn naam is haas....de Paashaas welteverstaan. Nu
ben ik aan de beurt. Zo’n Sint, ja die witte baardaap
met aanhang, denkt dan wel dat hij de boel begin december mag opleuken, maar dat komt alleen bij kinderen aan. Hij heeft er zelfs nog een witte baardaap in
de vorm van een Kerstman bij nodig om ook de volwassenen een beetje aan hun gerief te helpen. Met gerief
bedoel ik natuurlijk de cadeautjes hè. Maar december
blijft een donkere, sombere maand. Je hebt echt die
twee feestjes nodig om er nog wat van te maken.
Hoe anders is het nu. Alleen van het naar buiten kijken
wordt je al vrolijk, want er zit verandering in de lucht.
De krokussen, de hyacinten, de narcissen, alles staat in
bloei. De echte kou is uit de lucht en je ruikt soms al
een beetje de zomer. Je kan dus maar beter voor Paashaas spelen. En ik mag in deze vrolijke tijd eieren uitdelen! In allerlei soorten en maten. Lekker simpel en door
groot en klein gewaardeerd. Nog een paar weken en
dan is het zover: Pasen, mijn hoogtij dagen! Daarna ga
ik er vandoor. Als een haas natuurlijk. Ook lekker simpel. Geen gedoe met een uittocht of zoiets. Dus…...
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Deze nieuwsbrief is een publicatie van de
PR-commissie van Sinterklaasaktie
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Redactie: Miranda Endhoven, Tars Fens,
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De volgende nieuwsbrief verschijnt in
september 2017. Heeft u een vraag? Mail
ons dan. Ons e-mailadres is:
pr-sinterklaasaktie@gmail.com
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TOT SLOT

