Zoals in de vorige Caleidoscoop is aangekondigd zijn we weer gestart met de

schoenendoosactie!
Tot en met zondag 18 november kunnen mooi versierde en goed gevulde schoenendozen iedere zondag worden
ingeleverd in de kerk! (het liefst zo snel mogelijk en voor 18 november!)
Wie helpt mee?
Alle hulp is welkom en noodzakelijk: van het versieren van schoenendozen, het inkopen van spulletjes, het
controleren van dozen, giften…tot het inladen en wegbrengen van alle dozen naar Waddinxveen op 21 november.
Daarnaast hebben we dringend lege schoenendozen nodig!
Op zondag 18 november kunnen de dozen bewonderd worden op het podium in de Hoflaankerk!
Dit jaar worden de kinderen in Zambia, Sierra Leone, Togo, Servië, Roemenië, Oekraïne en in de
vluchtelingenkampen op Lesbos blij gemaakt met een mooi versierde en goed gevulde schoenendoos!
Feiten op een rij:
Op de zolder van de Hoflaankerk worden schoenendozen beplakt, gevuld en gecontroleerd op de datums:
Maandag 29 oktober
Woensdag 31 oktober:
Zondag 4 november:
Vrijdag 9 november:
Maandag 12 november:
Woensdag 14 november:
Vrijdag 16 november:
Zondag 18 november:
Maandag 19 november:
Woensdag 21 november:

19.00 uur – 20.30 uur klaarmaken zolder, starten met controleren etc.
13.30 uur – 15.00 uur controleren van de eerste dozen en beplakken
11.30 uur - 13.00 uur controleren en vullen dozen
15.00 uur – 16.30 uur controleren en beplakken van dozen
19.00 uur – 20.00 uur controleren en beplakken van dozen door de TIENERS!
13.30 uur – 15.00 uur controleren van de schoenendozen van de school bij de
NPRS in de Hoflaan!
9.00 uur – 11.30 uur controleren; en de schoenendozen NPRS worden
gebracht 9.15 uur naar beneden brengen van dozen
11.30 uur – 12.30 uur controleren/ vullen
19.00 uur – 20.00 uur controleren/ vullen/ opruimen
10.00 uur inladen schoenendozen voor vertrek naar Waddinxveen

De schoenendoos moet voldoen aan de juiste afmetingen om zoveel mogelijk dozen in een container te kunnen
plaatsen (maximaal 36 x 24 x 15 cm) … dus geen “laarzendozen”!
!!! Dozen niet dichtplakken maar dichtmaken met een postelastiek !!!
Basisinhoud van een schoenendoos:
* 2 Schriften * 2 Pennen * (kleur)potloden, gum, puntenslijper * Knuffel * douchegel(goed dichtgeplakt met
plakband) of zeep * Tandenborstel * Tandpasta
Aanvulling:
* Schoolspullen: bijv. kleurboek, schrijfblok, stickers * etui, liniaal * Popje / autootje * Bijv. kleine bal, springtouw, knikkers, jojo, ballonnen, bellenblaas (dichtplakken) * Bijv. pet, spiegeltje, borstel/kam, haarspullen,
toilettasje, washandje, sieraden * Bijv. Muziekinstrumentje
NIET:
* Snoep of ander eten * Oorlogsspeelgoed * Speelgoed met batterijen * Varkensknuffel * Speelgoedslang
* Spullen die snel uitdrogen (lijm,stiften enz)

Voor informatie: Edith Stapelkamp, tel: 0104470091/06 17368733
e-mail: edithstapelkamp@kpnmail.nl

