
Komende zomer gaan we met 34 dienaars bouwen aan dokterswoningen in 
Myanmar, maar om dit doel te bereiken gaan we de komende tijd flink 
actievoeren! Hieronder vindt je de actiejaarplanning voor 2017-2018. Dit zijn veelal 
oude acties in een nieuw jasje. Echter is dit niet voldoende en zullen we nog meer 
acties moeten bedenken om aan ons geldbedrag te komen. Probeer dus creatief 
te zijn en grijp kansen en mogelijkheden aan! We doen dit als groep om zo in de 
zomer van 2018 te kunnen bouwen aan verandering in Myanmar. 

23 september: 18 mensen helpen deze dag bij de open dag van Heemskerk Fresh 
& Easy. Contactpersoon: Martin. 

30 september: we mogen collecteren bij de wedstrijd vv QuickBoys – Spakenburg. 
Contactpersoon: Martin 

16 t/m 20 oktober: COLLECTEWEEK: in deze week (herfstvakantie) collecteren we in 
Rijnsburg. Iedereen krijgt een eigen bus en een eigen wijk waar die kan collecteren. 
Contactpersoon: Michelle.  

21 oktober: after-summer carwash. De bedoeling is om een carwash te organiseren deze 
dag. Contactpersoon: onbekend. 

Datum in oktober: Ladiesnight: ergens in deze maand willen Joanne en Jolanda een 
Ladiesnight organiseren. Contactpersoon: Jolanda. 

De hele maand: iedereen krijgt van Maaike twee kilo appels. De bedoeling is dat je hier 
twee appeltaarten van bakt en voor €10,- per stuk verkoopt aan familie en vrienden.   

Zaterdag 18 november: Intocht sinterklaas Katwijk aan Zee. Op deze dag hebben we 
meestal 10 WS pieten nodig die met de boot aankomen in de Zwaaikom te Katwijk aan 
Zee. Contactpersoon: Martin.  

(BBQ WORKSHOP – ALIEKE): tijdens de vergadering van 6 september vertelde Alieke dat 
haar vader een BBQ workshop kon geven in de winter. We kijken even of dit haalbaar is, 
vandaar dat ze tussen haakjes staat. 

Eind november -6 december: tijdens deze periode brengen de WS pieten huisbezoeken 
langs families. Lekker met pepernoten strooien! 

Rond 20 december: de bedoeling is om weer een kerstmarkt te organiseren op 
Visser ’t Hooft in Rijnsburg. Binnenkort krijgen we van de commissie van ’t Visser te 
horen of dit doorgaat. Contactpersoon: Jolanda. 



27 december: CHURCH GOES TOP 2000: tijdens deze avond in de GoGo worden 
de nummers van de Qmusic Top2000 gekoppeld aan een persoonlijk verhaal. Ook 
zal er een band zijn en een dj. De opbrengst van deze avond gaat naar ons project 
toe. Contactpersoon: Arjan. 

1 januari: NIEUWJAARSDUIK: op deze dag duiken we met de héle groep in zee in 
Noordwijk. De bedoeling is dat iedereen zich laat sponsoren door vrienden en 
familie. Als we bijvoorbeeld allemaal €100 ophalen, dan zitten we zo op €3000,-. 
Dat tikt lekker aan! Contactpersoon: Martin.  

27 januari: in september bestaan we 10 jaar! Om dit te vieren organiseren we voor 
alle oude groepen een reünie. Contactpersoon: Michelle. 

14 februari: rozenacties op het Pieter Groen en Visser ’t Hooft. Deze acties zijn nog 
onder voorbehoud. Nog even aankijken of het haalbaar is om op beide scholen 
een rozenactie te houden.  

16 februari: VALENTIJNSDINER: het Valentijnsdiner is één van de grootste acties. 
In de Voorhof organiseren we een 4 of 5-gangen diner voor 100 mensen inclusief 
livemuziek. Contactpersoon: nog onbekend.  

25 feb – 3 maart: COLLECTEWEEK: in deze week collecteren we in Katwijk. 
Iedereen krijgt een eigen bus en een eigen wijk waar die kan collecteren. 
Contactpersoon: onbekend.  

11 maart: Jeugddienst in de Immanuelkerk. Deze dienst wordt door en voor ons 
georganiseerd. De collecte van deze dienst zal naar ons toe gaan. 

21 maart: stemmen tellen met de Gemeenteraadsverkiezingen. Ben je 18 vóór 
deze datum, dan kan je mee helpen met stemmen tellen. We krijgen een 
vergoeding van €40 per persoon! Contactpersoon: meestal Michelle :p  

Paasspeurtocht 

Voorjaarsworkshop: contactpersoon: Jolanda 

Bakstenenactie: in deze maand willen we een bakstenenactie houden in de kerk in 
Rijnsburg. Gemeenteleden kunnen bakstenen, deuren, ramen etc. kopen om ons 
zo financieel te steunen.  

27 april: Koningsdag: op deze dag staan we op de Koningsmarkt in Katwijk en doen 
we mee met de Ronde van Katwijk. Op de Koningsmarkt organiseren we een 



enveloppenloterij. Met het hardlopen kan je je laten sponsoren om zo geld op te 
halen voor het project. Contactpersoon: nog onbekend.  

12 mei: Moederdagontbijtjes. Tijdens deze zaterdagochtend bezorgen we ontbijtjes 
in de gemeente Katwijk. Het doel is om 90 ontbijtjes te verkopen om zo een mooi 
bedrag op te halen. De bedoeling is dat iedereen probeert ontbijtjes te verkopen.  

26 mei: pre-summer CARWASH: op deze zaterdag zullen we weer auto’s wassen.  

9 juni: Vaderdag: voor Vaderdag zullen we weer iets organiseren. Wat is nog 
onbekend. 

13 juni: Braderie in Rijnsburg tijdens de Paardenmarkt. We houden een 
enveloppenloterij op de markt in Rijnsburg. Contactpersoon: Martin. 

TAARTENVERKOOP: de bakcommissie bakt het hele actiejaar door taarten, cakes, 
koek etc. Via onze website www.wsrijnsburg.nl kan je ze bestellen.  

Collecteren bij Rijnsburgse Boys 

Tennistoernooi 

Ansichtkaartenverkoop: Diny de Mooij heeft 400 ansichtkaarten gemaakt voor ons 
die we mogen verkopen. Vorig jaar heeft Leander ze bij de Albert Heijn verkocht 
en dit leverde €500,- op. Wie voelt zich geroepen om deze actie op te pakken? 

Voetbaltoernooi: Martijn vertelde dat hij eraan dacht samen met zijn groepje tijdens 
de vergadering om een toernooi te organiseren. Gaan jullie dit doorzetten? 

Fietssponsortocht: een klassieker die veel geld oplevert. Wie lijkt het gaaf om dit te 
doen?  

Mocht je een actie willen promoten. Dan kunnen we ervoor zorgen dat het in de 
Rijnsburger (lokale krant) en eventueel Katwijksche Post komt. Wil je iets in de 
krant hebben? Neem dan contact op met Martin. Verder is promotie via facebook 
belangrijk. Vandaar de vraag of je al je vrienden wilt uitnodigen de pagina van 
World Servants Rijnsburg te liken. Hoe meer likes des te groter ons bereik en meer 
geld we ophalen.  

http://www.wsrijnsburg.nl/


-  


