
 
Neil Armstrong Scouting Groep (NASG) 

 

Blokhut “de Arendhorst” 

Scheerderstraat 5 

5667 HP Geldrop 

telefoon blokhut op vrijdagavond en zaterdag: 

(040) 285 71 39 

  

 

 

Betreft: Overvliegen 
 
Beste Bevers, Welpen, Scouts,  
 
In het weekend van vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september vindt het overvliegen weer 
plaats. We hebben er dit jaar voor gekozen om het overvliegen van de oudste speltakken op 
vrijdagavond 31 augustus te doen. Het overvliegen van de jongste speltakken zal op 
zaterdag 1 september plaatsvinden.  
 
Vrijdagavond (alleen voor de Scouts): 
 
Jullie worden vrijdagavond om 19.30 uur op de blokhut verwacht. Wij zullen dan afscheid 
nemen van de overvliegers. Deze zullen om 20.00 uur overvliegen naar de Sherrows. 
Uiteraard zijn ouders, broertjes, zusjes etc. van harte welkom om te komen kijken.  
Rond 21.00 uur is de avond voor de Scouts afgelopen. Gezien het tijdstip verwachten wij dat 
de Scouts worden opgehaald en niet alleen naar huis gaan.  
 
De overvliegers zullen vanuit de Sherrows nog nader bericht ontvangen over het verdere 
verloop van de avond.  
 
Zaterdag: 
 
Op zaterdag worden de Bevers, Welpen en Scouts om 11.00 uur op de blokhut verwacht. 
Voor de lunch wordt gezorgd.  
 
Het overvliegen van de Bevers naar de Welpen en de Welpen naar de Scouts start om 14.00 
uur. Ook hier zijn ouders, broertjes, zusjes etc. weer van harte uitgenodigd om te komen 
kijken. Naar verwachting zal het overvliegen een uurtje duren. Daarna is er nog een 
gezamenlijk spel en om 16.00 uur zullen we de dag afsluiten.  
 
De Welpen hebben ervoor gekozen om op de blokhut te blijven slapen. De Welpen en 
degene die naar de Welpen overvliegen zullen hier nog nader bericht over ontvangen van de 
Welpenstaf.  
 
Voor de overvliegers: 
Trek oude kleren aan die vies mag worden en zorg voor een handdoek, schone kleren en 
zeep.  
 
Groetjes van het overvliegcomité, 
 
Alex, Sabina, Martijn, Sanneke, Stijn, Rick en Ben 
 

 


