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Op zaterdag 2 juli 2016 organiseren vier goede doelen
weer een Goede Doelen Dag!
De Thuisfrontcommissie Haak organiseert het jaarlijkse
"Fietsen Voor Haak". Dit jaar voor de zesde keer!
Fietsers kunnen een tocht fietsen van 100 km of 165 km.
Uiteraard is de bedoeling dat de fietsers zoveel mogelijk
sponsorgeld meenemen!
De Thuisfrontcommissie van Debora van der Wielen
organiseert wederom "Lopen Voor Debora". Er wordt
zowel gewandeld als hardgelopen. Kinderen kunnen zich
laten sponsoren per rondje rond de kerk. Alle lopers
moeten uiteraard sponsors zien te vinden, zodat er veel
geld binnenkomt voor het levensonderhoud van Debora.
Verder kunt u ook tegen betaling uw auto laten wassen.
De Stichting Steun Christenen Buitenland (SCB)
voorziet u de hele dag van uw natje en droogje. Ook is er
vanaf 17.00 uur weer een uitgebreide barbecue. Eerder
op de middag kunt u deelnemen aan een aantal
workshops.
De Stichting Help Straatkinderen (SHS) organiseert dit
jaar voor het eerst een boeken/cd/platen/dvdmarkt.
Het belooft een gezellige dag vol activiteiten te worden.
U bent van harte uitgenodigd voor deze Goede Doelen
Dag! Alle activiteiten vinden plaats in en rondom de
Eudokiakerk.

SHS houdt een boeken/platen/cd/dvdmarkt! Vanaf
13.00 uur is de markt geopend en kunt u terecht voor
mooie tweedehands spullen.
Bij mooi weer is de markt buiten, bij slecht weer binnen.
Het gaat dus altijd door!
Heeft u spullen die u af wilt staan voor het goede doel?
Dan kunt u uw goed werkende en mooi uitziende boeken,

De fietsers van Fietsen Voor Haak
vertrekken 's ochtends om 8.30 uur bij de
Eudokiakerk.
De ene groep fietst 100 km: van Kampen naar
vliegveld Teuge en via een andere route weer
terug.
De andere groep fietst 165 km: ook naar
Teuge, maar via een mooie route over de
Veluwe weer terug naar Kampen.
In Teuge wordt er pauze gehouden in de
hangar bij het vliegveld. Hier is ook het MAF
kantoor gevestigd.
Opgeven via: www.fietsenvoorhaak.nl Na
inschrijving ontvangt u een sponsorformulier.
Kosten: minimaal € 25, per deelnemer, maar
het liefst veel meer. De deelnemer met het
meeste sponsorgeld wint een vliegles van
Christiaan Haak! Christiaan is DV in 2017
weer in
Nederland,
dan zal de
vliegles
plaatsvinden.

platen, cd's en dvd's inbrengen op zaterdag 26 juni in de
Eudokiakerk.
Opgeven: niet nodig
Meenemen: geld om boeken/platen/cd's/dvd's te kopen!
Inbreng: 25 juni tussen 13.00 en 15.00 uur
Vragen: Henk van der Lingen (hlingen@hotmail.com)

Het Lopen Voor
Debora begint 's
middags om
14.00 uur uur bij
de Eudokiakerk.

Het loopschema ziet er als volgt uit:
14.00 uur: start wandeltocht van 10 km
14.15 uur: start hardlopen voor volwassenen/tieners.
Er worden ronden van 2 kilometer uitgezet. Je kunt
zoveel ronden lopen als je wilt, dus 2461018 km
(of nog meer)

14.30 uur: start hardlopen rond de kerk voor
kinderen
Kosten: breng zoveel mogelijk sponsorgeld mee! Na
opgave ontvang je een sponsorformulier.
Opgeven bij: Helmert van der Kolk
(hmvandekolk@gmail.com / 06 52722040)
Autowassen
Van 13.0015.00 uur kunt u uw auto laten wassen op
de parkeerplaats achter de kerk.
Kosten: € 5,  per auto voor de buitenkant, €10, voor
binnen en buitenkant.

Springkussen en
spelletjes
Gedurende de hele
middag is er een
springkussen voor de
kinderen tot 12 jaar.
Dus: schoenen uit en
springen maar!
Ook is er een
spelletjescircuit voor
de kinderen. De
kinderen krijgen een stempelkaart waarop ze kunnen
afstrepen welke spelletjes ze hebben gedaan.
Springen op het springkussen en deelname aan het
spellencircuit is gratis! Opgeven is ook niet nodig.

SCB organiseert de
catering, workshops en de
bbq! Het volgende is er te
doen:
Workshops
13.30 uur: workshop
"tekst op houtpanelen",
door Helen van Ingen. U
maakt een mooi wandbord met een zelfgekozen tekst.
De workshop duurt ongeveer 2
uur.
Kosten: € 25. per deelnemer.
14.00 uur: workshop "cupcakes
versieren", door Riean ten Brink
en Margreet Janssen. Kom naar
de kerk en ga met je mooiste
cupcakes naar huis (of eet ze
direct op).
Kosten: € 1, per cupcake.
15.00  17.00 uur: workshop "zelf wasmiddel maken",
door Janneke Burger. U leert in een kwartier hoe u zelf
wasmiddel kunt maken en gaat met een fles wasmiddel
weer naar huis! U mag zelf weten op welk tijdstip u
komt, zolang het maar tussen 15.00 en 17.00 uur is.
Kosten: € 5, per fles.
Catering
Vanaf 13.00 uur kunt u bij de Eudokiakerk terecht voor
een kopje koffie, thee, fris, cupcakes en een hoop
andere lekkere dingen. Natuurlijk zijn er voldoende
tafels en stoelen (binnen of buiten) zodat u gezellig
samen met anderen kunt genieten van de middag!
Barbecue
Vanaf 17.00 uur wordt er gebarbecued. De kosten
bedragen:
 volwassenen: € 10,
 kinderen: € 5,
Voor dit geld krijgt u een royaal vleespakket, salades
en andere bijgerechten. Drinken kunt u ter plekke
kopen.
Neemt u voldoende contant geld mee om op 2 juli te
kunnen betalen voor de barbecue en overige catering!
Opgeven voor workshops en bbq:
via goededoelendag@mp23.nl tot uiterlijk 26 juni.

