
Neil Armstrong Scouting Groep (NASG)

Blokhut “de Arendhorst”
Scheerderstraat 5
5667 HP Geldrop

telefoon blokhut op vrijdagavond en
zaterdag: (040) 285 71 39

Betreft: Vogelvoeractie

Beste scoutingleden en ouder(s)/verzorger(s),

Op zaterdag 19 november is onze jaarlijkse 
vogelvoeractie. Het doel is geld inzamelen om de
groepsactiviteiten te kunnen blijven doen en de 
contributie laag te houden. En uiteraard zijn de 
vogels er ook blij mee! We verkopen dan op de 
blokhut en in het dorp wederom onze 
zelfgemaakte vogelvoercreaties. In de wijken 
verkopen we vetbollen. 

De jeugdleden worden op zaterdag   19 november om 9.30 uur   op de blokhut 
verwacht. Om 15.30 uur sluiten we dag weer af.
De scouts gaan de verkoop in de kraampjes voor hun 
rekening nemen, terwijl de bevers en de welpen onder 
begeleiding van staf, ouders en sherrows de verkoop van de 
vetbollen gaan verzorgen.

Belangrijk:
− Alle jeugdleden moeten een lunchpakket meenemen. Wij zullen 

zorgen voor het drinken en iets lekkers.
− Om 12:15 uur zijn we op de blokhut om te lunchen. Bevers die moe zijn 

kunnen dan worden opgehaald. Bevers die nog zin hebben mogen ‘s 
middags mee voor de tweede ronde.

− De scouts moeten op de fiets komen.
− Voorafgaand aan het openen (tussen 9.30 uur en 9.45 uur) is er 

gelegenheid om het knutselwerk van de eigen kinderen te kopen. Wat 
overblijft wordt meegenomen in de algemene verkoop.

− We kunnen nog kopjes en schoteltjes gebruiken om mee te knutselen. 
Heeft u nog iets staan, dan graag vóór 5 november a.s. afgeven op de 
blokhut.

− Om deze actie wederom tot een succes te maken kunnen we ook dit jaar 
weer extra hulp gebruiken. U ontvangt hierover een aparte mail, waarin 
precies staat wat we nodig hebben en hoe u zich kunt aanmelden. Alle 
hulp is welkom!

Mocht je niet kunnen komen, dan graag afmelden via de eigen staf.

Wij hopen op een grote opkomst, een mooie opbrengst en net zulk mooi weer als 
vorig jaar!


