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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 nadrukkelijk 
ook voor bedrijven. Dit alles om een zo hoog mogelijke opbrengst te 
behalen, waarmee wij weer 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 reserve-
ringslijn 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. Bijvoorbeeld 
door sponsoring en/of een bezoek dat wij aan uw bedrijf mogen bren-
gen.  
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in en willen u bij voorbaat alvast 
heel erg bedankt voor uw steun. 
 
Namens het bestuur 
Christel de Meijer, voorzitter 
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EHBO VERENIGING SINT CAMILLUS 

EHBO vereniging Sint Camillus zocht 

naar mogelijkheden om op een goede 

en adequate manier de EHBO-opleiding 

te optimaliseren. De grote wens van Sint 

Camillus was om  voor de vereniging  

een Defitech  Liveline AED  trainer aan 

te schaffen. Alleen is zo’n aanschaf een 

behoorlijk forse investering. Sinterklaas-

aktie Uithoorn schoot te hulp door het 

apparaat inclusief alle toebehoren aan 

de vereniging te schenken.  

Musicalgroep EigenWijs is ge-

vestigd in Nieuwkoop. De ver-

eniging geeft jongeren les in 

zang, dans en acteren. Met als 

achterliggende doelstelling om 

hen te ondersteunen in het ont-

plooien en verstevigen van hun 

zelfvertrouwen, eigenwaarde en 

durf. Daardoor ontdekken en 

ontwikkelen zij hun talent. Plezier en ontspanning staan daarbij na-

tuurlijk voorop. Geïnteresseerde  jongeren worden van harte uitgeno-

digd om langs te komen bij 

een van de leuke en swingen-

de lessen! Mede met onder-

steuning van de Sinterklaasak-

tie vond begin van deze zomer 

een de uitvoering plaats van 

de musical Mary Poppins.  

‘Jongeren ondersteunen in het ontplooien en verstevigen van hun zelfvertrouwen, 
eigenwaarde en durf . Daardoor ondekken en ontwikkelen zij hun talent. Ook dit is 
een initiatief waarvoor Sinterklaasaktie Uithoorn zich graag inzet!’ 

HORECAONDERNEMERS 
HARTELIJK BEDANKT! 

MUSICALGROEP EigenWijs 

De horeca in onze regio draagt de 

Sinterklaasaktie Uithoorn een 

warm hart toe. Dat laten ze al 

jaren zien. Zo verzorgt een aantal 

horecaondernemers tijdens de 

Sinterklaastijd de maaltijden voor 

onze vrijwilligers. Dat scheelt 

aanzienlijk in de kosten, hetgeen 

weer ten goede komt aan  de 

netto opbrengst van onze Aktie. 

We hopen natuurlijk dat we ook 

straks weer op ze mogen reke-

nen! Dit jaar vond op 4 juni Ibiza 

Night plaats aan de oevers van de 

Amstel. Een deel van de op-

brengst stelden de organisatoren 

beschikbaar aan de Sinterklaas-

aktie Uithoorn. Van ‘Bruin-Café 

de Gevel’ en ‘Café the River’ ont-

vingen wij na het evenement 

€ 525. ‘Drinken en Zo’ deed daar 

nog eens € 225 bij. Met deze be-

dragen kunnen we weer een aan-

tal mensen die het echt nodig 

hebben erg blij maken. Hartelijk 

dank daarvoor! 
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WAT DEDEN WE TOT NU TOE 
IN 2016 NOG MEER?  

 De Sinterklaasaktie wordt soms 

ook ingeschakeld om bij t e 

springen in individuele gevallen.. 

Deze verzoeken komen vaak via 

de gespecialiseerde gezinshulp 

bij de Aktie binnen. Een voor-

beeld? Er kwam een vraag voor 

twee bedden en matrassen 

inclusief bedlinnen, kussens en 

slopen. Voor bedden zijn kring-

loopwinkels best een geschikt 

adres, maar deze winkels zijn dat 

voor matrassen, bedlinnen, 

kussens en slopen uiteraard niet. 

Dat wordt dan in zo’n geval 

NIEUW aangeschaft door de 

Sinterklaasaktie. 

 Stichting De Binding is gevestigd 

in Aalsmeer en Kudelstaart. De 

stichting organiseert al 40 jaar 

activiteiten voor jongeren van 6 

tot en met 25 jaar. Dat zijn 

laagdrempelige activiteiten met 

als doel om meer eigen verant-

woordelijkheid te dragen en 

meer eigen initiatief te tonen. 

Het maakt dat jongeren zich 

weerbaarder opstellen in onze 

samenleving. In dat kader wil de 

stichting ook een Halloween 

activiteit opzetten. De Sin-

terklaasaktie gaat deze activiteit 

ondersteunen. Omdat de activi-

teit  nog moet plaatsvinden, 

zullen wij in een latere nieuws-

brief hierop terugkomen.  

 Sinterklaasaktie Uithoorn be-

steedt veel aandacht aan het 

uiterlijk van Sint en Pieten. We 

doen geen concessies als het 

gaat  om onze kleding en bijbe-

horerende attributen. In dat 

kader werden er twee nieuwe 

baardstellen aangeschaft. 

SINT KIJKT HEEL HOLLAND BAKT 

Al in juli werd Sint Nicolaas op de hoogte gesteld van de datum waarop 

de eerste aflevering van HEEL HOLLAND BAKT 2016 zou plaatsvinden 

met de deelname van burgemeester Dagmar. Op die bewuste zondag-

avond 4 september zat Sint dan ook in Madrid op zijn krukje om stipt 

20.00 uur voor de buis. Hij had al een brief naar de Spaanse koning ge-

schreven met een verzoek om, indien burgemeester Dagmar zou gaan 

winnen, de naam van het Spaanse kustplaatsje Malgrat de Mar te veran-

deren in Dag de Mar. Vol verwachting klopte zijn hart. De eerste op-

dracht was het bakken van een cake. Sint had in zijn jonge jaren menige 

‘space cake’ gebakken. Had hij het recept nou maar naar het Uithoornse 

gemeentehuis gestuurd! Hij zag Burgemeester Dagmar bevlogen aan 

haar cake werken. Het beslag schoot ze tussen duim en wijsvinger, pre-

cies zoals onze Pieten dat haar met ‘pepernoten bakken’ geleerd had-

den, de oven in. Toen de burgemeester de bakvorm na een uurtje uit de 

oven plukte en omdraaide in de verwachting een fraaie cake tevoor-

schijn te toveren, keek ze echter verdwaasd naar een brouwsel dat be-

stond uit een kleddernat pepernotenbeslag. Sint viel compleet van zijn 

kruk bij het zien van dit ontluisterende beeld. Opdracht twee, het bou-

wen van acht mergelpijpen, was geen probleem. Tenslotte bakte de bur-

gemeester nog een mooie paarse taart van marsepein. Ze dacht daarbij 

natuurlijk aan kleur van de jurk van de Sint. Het leed was echter al ge-

schied: burgemeester Dagmar lag eruit. De wijze waarop zij echter haar 

verlies accepteerde, verdiende alom respect. En is dat niet belangrijker 

dan het bereiken van een volgende ronde? 
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De kranten stonden er vol van. Hier het AD met een glunderende burgemeester! 



DE OPKIKKERDAGEN 

Nico Felderhoff werd binnen stichting 

de Opkikker opgeleid tot coördinator 

van Super Opkikkerdagen en als 

vrijwilliger van individuele Opkikker-

dagen. Op de Super Opkikkerdagen, 

veelal op de Eemhof van Center Parcs 

in Zeewolde, worden ongeveer  55 

gezinnen uitgenodigd.  

Deze krijgen een dag vol verrassingen 

aangeboden, zoals onder andere een 

prinsessen beleving inclusief een rit 

in een heuse koets en een kasteel, 

een politie en brandweer beleving of 

een helikoptervlucht. Te veel om op 

te noemen.  

Bij een individuele Opkikkerdag ga je 

samen met een collega vrijwilliger 

een dag organiseren voor een gezin 

met een ernstig ziek kind. Van ’s 

ochtends  tot ’s avonds laat. En ook 

dit is  een dag vol verrassingen.  

Na het intakegesprek bij het gezin 

gaat Nico samen met een collega de 

dag organiseren en vervolgens uit-

voeren. In het begin was Nico onge-

veer 24 uur bezig met de voorberei-

dingen. Nu, met meer ervaring is 

Nico 24 uur bezig met de totale 

Opkikkerdag. Een Opkikkerdag be-

helst het intakegesprek, de voorbe-

reidingen, de uitvoering van de dag, 

het maken van een fotoboek of film 

en het nagesprek. 

Zoals velen van jullie weten verricht 

ik al vele jaren vrijwilligerswerk bij 

Stichting Opkikker. Ongeveer negen 

jaar geleden kwam ik met deze stich-

ting in aanraking toen de Sinterklaas-

aktie met veel vrijwilligers als gezins-

begeleider een Super Opkikkerdag 

verzorgde. Ik werd toen ingezet op 

Strand Horst bij de buitenactiviteiten. 

Wat een dag was dat. Ik werd besmet 

met het Opkikkervirus. 

Twee jaar later heeft de Aktie samen 

met de Rotaryclub een Super Opkik-

kerdag “geadopteerd” en hebben 

velen van ons zich weer ingezet als 

gezinsbegeleider. Stichting Opkikker 

organiseert Opkikkerdagen voor ge-

zinnen waarvan een van de kinderen 

langdurig onder behandeling is in één 

van de samenwerkende ziekenhui-

zen. De ziekte van een kind is hartver-

scheurend, maar veelal wordt verge-

ten onder welke druk ook de broers, 

zussen en ouders van het kind staan.  

Stichting Opkikker organiseert jaar-

lijks voor over de 2000 gezinnen zo’n 

unieke Opkikkerdag. Een dag lang 

wordt het gezin in het zonnetje gezet. 

Lekker eruit, een dag lang genieten 

zonder te hoeven denken aan de 

ziekte. Voor gezinnen met een lang-

durig ziek kind is dat een met niets te 

vergelijken feest. Niet voor niets luidt 

de slogan van de Stichting Opkikker: 

"na veel vervelende dagen duren de 

leuke dagen toch nèt iets langer!" 

Voor meer informatie over Stichting 

Opkikker verwijs ik jullie graag naar 

de website www.opkikker.nl. 

De afgelopen jaren hebben veel vrij-

willigers van de Aktie zich ingezet bij 

de Super Opkikkerdagen. Een aantal 

van ons doet dat nog steeds.  

Liefst 26 mensen van de Sinterklaas-

aktie Uithoorn zijn betrokken bij 

Stichting Opkikker. De aanvragen van-

uit het kantoor van Stichting Opkikker 

worden bijvoorbeeld behandeld door 

René Jongkind. Ook andere rollen, 

zoals lakei, jonkvrouw, piraat, gezins-

begeleiders en coördinatoren worden 

door mensen van de Aktie ingevuld. 

Het werken als vrijwilliger bij Stich-

ting Opkikker voldoet 100% aan mijn 

verwachtingen. Als ik aan het eind 

van een Super Opkikkerdag of indivi-

duele Opkikkerdag die blije koppies 

zie van de zieke kinderen, hun broer-

tjes, zusjes, vaders en moeders, die 

bijvoorbeeld hun kind weer sinds 

maanden hebben zien lachen, is mijn 

dag geslaagd en ga ik doodmoe maar 

met een blij gevoel weer naar huis. 

Op naar de volgende Opkikkerdag. 
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Al sinds jaar en dag heeft de Sinterklaasaktie Uithoorn een sterke band met Stich-

ting de Opkikker. Een aantal vrijwilligers van onze Aktie is inmiddels al heel lang 

op een bijzondere manier betrokken bij deze stichting en neemt deel aan de in-

drukwekkende activiteiten van de Opkikker. Een van hen is Nico Felderhoff. We 

vroegen Nico of hij ons eens wil vertellen waar Stichting de Opkikker voor staat en 

wat onze mensen zoal bij deze stichting doen. Hieronder volgt zijn relaas. 

http://www.opkikker.nl


‘Ons hoofdoel is om kinderen, die niet met vakantie kunnen gaan, toch een dagje te 
bezorgen waar ze met veel plezier op terug kunnen kijken’  

Welk bedrijf wil er nu niet voor de kinderen van zijn werknemers een 

spetterend Sinterklaasfeest organiseren? Uw mensen stellen een be-

zoekje van Piet en Sint immers zeer op prijs. En dat geeft u een goed 

gevoel! De Sinterklaasaktie Uithoorn draait volledig op vrijwilligers. En 

wat nog belangrijker is: onze vrijwilligers zetten zich geheel belange-

loos in voor de maatschappij. De opbrengst gaat jaarlijks naar mensen 

die een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. En daardoor 

geeft een bezoek van ons u een DUBBEL goed gevoel! Wellicht huurt u 

nu bij een commerciële centrale een Sint en Piet. Overweeg dan eens 

een bezoek van onze mensen. Neem eens een kijkje op 

www.sinterklaasaktie.nl en zie waarvoor wij het doen. Voor de prijs 

hoeft u het niet te laten! 

Ook dit jaar hebben we weer veel 

armlastige gezinnen, geheel op 

kosten van de Sinterklaasaktie, 

blij kunnen maken met een dagje 

uit. Wij zorgen dan voor ieder 

gezinslid voor entreetickets, een 

opgeladen ov-chipkaart of een 

tegoedbon voor benzine en zak-

geld. De uitjes variëren van Artis, 

Linnaeushof, Avifauna of naar het 

Dolfinarium. Maar bovenaan de 

lijst staat met stip nog altijd de 

Efteling! Jammer genoeg komen 

daar alleen de gezinnen voor in 

aanmerking die bijvoorbeeld een 

auto kunnen lenen of met ie-

mand mee kunnen rijden. Wij 

vergoeden dan de benzinekos-

ten. De kosten voor openbaar 

vervoer zijn erg hoog. Als wij hele 

gezinnen, soms bestaande uit 

wel 7 personen, met zijn allen 

met openbaar vervoer naar de 

Efteling laten gaan, zijn wij alleen 

daarvoor al honderden euro's 

kwijt. Wij proberen ook zoveel 

mogelijk gebruik te maken van de 

kortingsacties om het allemaal 

een beetje betaalbaar te houden 

en zoveel mogelijk gezinnen te-

gemoet te komen. Ons hoofddoel 

is om kinderen, die niet in de ge-

legenheid zijn om met vakantie 

te gaan, toch een dagje te bezor-

gen waar ze met heel veel plezier 

op terug kunnen kijken. Als zij op 

school komen, en iedereen in het 

kringgesprek vertelt waar zij naar 

toe geweest zijn, zij ook enthou-

siast kunnen zeggen dat ze een 

dagje uit zijn geweest naar hun 

favoriete pret- of dierenpark! 
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VRAAGJE AAN ONDERNEMERS: DOET U MEE? 

EEN DAGJE WEG KAN VOOR KINDEREN AL VAKANTIE ZIJN 

Willy Jennekens maakt er mooie pakketjes van.  

Zo is elk pakketje een mooi cadeautje! 



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

ringspagina van onze website www.sinterklaasaktie.nl. U ontvangt 

vervolgens een reserveringsbevestiging. Daarna neemt de Sint kort 

voor de bezoekdatum contact met u op per e-mail. De website geeft 

uitgebreid antwoord op al uw vragen. 

 Mocht u onverhoopt toch eerst iets wilt vragen dan kunt u ons een e-

mail sturen. Ons  e-mailadres is sinterklaasaktie@gmail.com. U kunt 

per e-mail ook reserveren, maar deze manier is hiervoor wellicht wat 

minder efficiënt omdat u wellicht noodzakelijke informatie vergeet te 

melden. 

Namens Sint Nicolaas en zijn Pieten heten wij u alvast van harte welkom! 

HOE KAN IK EEN BEZOEK BOEKEN? DOET U OOK MEE? 

De Sinterklaasaktie Uithoorn zet zich het 

hele jaar in voor mensen die een steuntje 

in de rug kunnen gebruiken. Ook perspec-

tiefvolle initiatieven van met name jonge 

mensen ondersteunen we graag . Natuur-

lijk hebben wij veelvuldig contact met 

veel hulpverlenende instanties, maar 

samen met u zien we meer dan wij alleen.  

Als u in uw omgeving een situatie consta-

teert waaraan onze Aktie mogelijk een 

bijdrage kan leveren, aarzel dan niet om 

contact met ons op te nemen. Ons be-

stuur is bereikbaar via:                     

bestuur.aktie@outlook.com. 

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Dat 

kan altijd. Stuur een e-mail naar  

pr.sinterklaasaktie@gmail.com. 

COLOFON 

Deze nieuwsbrief is een publicatie van de 

PR-commissie van Sinterklaasaktie 

Uithoorn.  
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De volgende nieuwsbrief voor 

bedrijfsrelaties verschijnt in maart 2017. 

GEEF DEZE BOODSCHAP DOOR AAN IEDEREEN 

DIE HET WETEN WIL!!! 
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