Scouting Euregio

Potgrondactie

www.scoutingeuregio.nl
Beste leden Scouting Euregio, beste ouders / verzorgers,
Het is weer bijna voorjaar en dat betekent dat de jaarlijkse potgrond actie weer voor de deur
staat. Onze potgrond actie is een zeer welkome inkomstenbron, en tevens ook een gezellige
dag met z’n allen bezig zijn: leden, leiding, vrijwilligers, bestuur en ouders/verzorgers.
De potgrondactie wordt gehouden op zaterdag 7 maart. We zijn die dag te gast op de
boerderij van de familie Schurink, aan de Kersdijk 251 te Enschede.
Je wordt om 9.45 uur verwacht bij de boerderij (in compleet uniform!). De actie duurt,
afhankelijk van de verkoop, tot ongeveer 15.00 uur. Tussen de middag wordt er voor eten
en drinken gezorgd. Je hoeft zelf dus niets mee te nemen, alleen een goed humeur! Kun je
maar een halve dag dan is dit geen probleem, maar geef dit wel even aan.
We werken tijdens de potgrond actie in teams: een auto met aanhanger, 2 of 3 jeugdleden
en 2 volwassenen. Het liefste hebben we zoveel mogelijk teams. Dus we zoeken nog
ouders/verzorgers die deze dag willen meedoen. En misschien kunnen rijden. Of een
aanhanger te leen hebben. Alle hulp is welkom!
We verkopen de potgrond (professionele topkwaliteit dit jaar!) op diverse manieren:
 Vragen of mensen potgrond nodig hebben. Veel mensen weten al dat we langs komen.
 Verkoop op de boerderij, Kersdijk 251, op zaterdag 7 maart van 10.00 tot 15.00 uur.
 Bestellingen.
Net als vorig jaar krijg je een weer een bestellijst mee, waarmee je langs je familie, vrienden
en buren kunt om al vast de bestelling op te nemen. Graag direct afrekenen. De ingevulde
bestellijst kun je samen met het geld de opkomst vóór de potgrondactie inleveren bij je
leiding. We komen de bestelling dan zaterdag 7 maart bij je thuis afleveren. Als er dan
niemand thuis is, zoeken we een mooi plekje ergens bij het huis.
Opgave
Jij en je ouder/verzorger kunnen zich opgeven met het onderstaande strookje. Uiterlijk 27
februari inleveren bij je leiding of (liever nog) mailen naar secretaris@scoutingeuregio.nl .
Wij hopen op een net zo hoge opkomst én opbrengst als vorig jaar!
Met vriendelijke scouting groet,

leiding en bestuur Scouting Euregio.

Informatie en contactpersoon: Peter Krechting, secretaris@scoutingeuregio.nl, 06 81678619.

Opgave strookje potgrondactie

Inleveren uiterlijk 27 februari!

Naam + achternaam: _________________________________________________________
Ik doe wel/ niet* mee aan de potgrondactie op zaterdag 7 maart 2020
Ik ben er de hele dag / alleen ’s morgens / alleen ’s middags*.
Mijn ouder / verzorger ________________________________________________________
helpt de hele dag / alleen ’s morgens / alleen ’s middags*.
Hij / zij brengt wel/ niet* een auto mee.
Hij / zij brengt wel/ niet* een aanhanger mee.
(Wij nemen van tevoren nog contact met u op)

*doorstrepen wat niet van toepassing is.

Scouting Euregio Potgrond bestellijst
1 zak potgrond à 50 liter voor € 5,3 zakken potgrond à 50 liter voor € 12,-

Gegevens lid:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Naam

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Aantal zakken à 50 liter

Totaal prijs

De totale bestelling wordt zaterdag 7 maart afgeleverd op het adres van het lid.

