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Op woensdag 30 december 
2020 mocht de oliebollenactie 
gelukkig doorgaan! Na de nodi-
ge voorbereidingen konden we 
niet wachten om te beginnen. 
Om 7:00 uur stonden de eerste 
enthousiaste bakkers klaar, uit-
gerust met beschermingsmate-
rialen om het beruchte virus op 
afstand te houden. Na een heer-
lijke lunch van Weerheim gingen 
we verder met een andere groep 

mensen die er zin in hadden! Er 
zijn weer veel heerlijke oliebol-
len en appelbeignets met liefde 
gebakken. We willen u en jullie 
hartelijk bedanken voor alle 
bestellingen! 

We hebben u gemist! Ook al is 
er veel veranderd, de Boskoopse 
gezelligheid blijft hetzelfde. Ho-
pelijk kan iedereen volgend jaar 
weer even de sfeer (en oliebol-

len) komen proeven! 
Hartelijke groet van de Rommel-
marktcommissie 

P.S. De afgelopen jaren hebben 
we de opbrengsten van de rom-
melmarkten en oliebollenacties 
gespaard, waardoor de ver-
lichting in de kerk betaald kon 
worden. Ook daarvoor hartelijk 
dank! 
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HOE NU VERDER?

Taartenactie fam. Zijl
U kunt nog steeds bij ons gebak bestellen: 
- 6 mignardises  € 4.50 
- Perenslof € 11,95
- Taarten voor 10 personen € 14.95
U kunt kiezen uit Zwitserse room taart, tiramisutaart en 
taart met chipolatavulling. 

Fam. Zijl  0182-612655 DE ACTIEKRANTEN

Beste gemeenteleden, 

Dit is wat wij als gemeente voor elkaar gekregen hebben: er is in totaal ruim € 70.000 opgehaald. 
De thermometer bleef maar stijgen, ook toen we in lockdown gingen en er geen mogelijkheden 
meer waren om acties op touw te zetten. We denken aan alle acties binnen en buiten de ge-
meente, langlopende en éénmalige acties, acties waarbij veel of weinig mensen betrokken waren, 
spontane en vooraf geplande acties, acties van gemeenteleden of met externe partijen, acties die 
de thermometer veel of maar een beetje lieten stijgen… Er is ongelofelijk veel werk verzet en daar 
zijn we ontzettend trots en dankbaar voor. We willen – na de Heere – iedereen hártelijk bedanken 
die, op welke manier ook, een bijdrage heeft geleverd aan het mogelijk maken hiervan. 

De taak van ons als Actiecommissie zit er nu op. Dit betekent niet dat er de laatste actie geweest 
is en dat er geen geld meer opgehaald hoeft te worden! Wij gaan er vanuit dat er in de toekomst 
zeker nog acties georganiseerd worden. Dit wordt niet meer gecoördineerd door de Actiecom-
missie in deze vorm. Wanneer u graag een actie wilt organiseren of een idee wilt bespreken, 
kunt u in het vervolg terecht bij de Financiële Commissie. Het emailadres (actiecommissie@
ggboskoop.nl) blijft bereikbaar. Wanneer er genoeg acties zijn om een actiekrant te maken, 
zullen Mirthe en Anne-Marie zo af en toe nog een actiekrant samenstellen om u op de hoogte te 
houden. De taartenactie van fam. Zijl en de mondkapjesactie blijven bijvoorbeeld doorgaan. We 
nodigen u als gemeenteleden en verenigingen of commissies ook van harte uit om eens na te 
denken over een actie en wij blijven open staan voor ideeën en plannen. 

Hartelijke groeten, 
Marcel, Hendrik, Mirthe & Anne-Marie 

Afgelopen 1,5 jaar hebben we twaalf actiekranten gemaakt. Misschien heeft u ze allemaal bewaard, maar 
het kan ook zijn dat er al een paar in de papiercontainer liggen. Alle actiekranten zijn vanaf de website te 
downloaden via de link: www.ggboskoop.nl/verbouwing-actiecommissie. 

De laatste



TERUGBLIK ACTIES
Zoals u ziet heeft deze actiekrant een speciale vorm: het is een uitvouwbare Actiekrant. Op deze pa-
gina’s hebben we extra ruimte gemaakt om nog één keer een grote terugblik te doen. We nemen u 
mee door het afgelopen jaar naar alle acties die we als gemeente gezamenlijk georganiseerd hebben. 
Dankzij al deze acties hebben we als gemeente een prachtige bijdrage mogen leveren aan de verbou-
wing van ons kerkgebouw. We hebben dat als enorm samenbindend ervaren en willen u tot slot in 
deze laatste actiekrant een overzicht bieden van alle opbrengsten, van groot tot klein.

Kinderzangavond € 915

September
2019

Start tankactie, flessenactie 
en appeltaartenactie

November
2019

Start verjaardagsservice, dienstenmarkt, 
verkoop tuinmeubelen en kookboek Ben Zijl

Januari
2020

Creadag € 850

Winterfair € 14.389Stollenactie € 1167Kerstzangavond € 732Oliebollen € 5100Winterse dag € 402Ontbijtactie € 1105

Benefietconcert € 2487 Kindermarkt € 1727 Projectkoor € 6129 Muzikale fruitmand € 100 Saambinder € 5633 Fietsactie Parijs € 1300

Bolusactie € 2218 Kraskaartenactie € 1350Stroopwafelactie € 750Kijkdoos Lieke & Nora € 76Stollenactie € 487Oliebollenactie € 4500

Patatactie € 2000Burlen € 785

Februari
2020

Maart
2020

Juni
2020

Juli
2020

Oktober
2020

November: start gebakverkoop 
en mondkapjesactie 

December
2019

Oktober
2019

Start Windhorst Techniek 
en volle flessenactie

April: 
start barnsale

Start verkoop 
fotokaarten

December
2020

Actie gaat door!

Actie gaat door!


