
Neil Armstrong Scouting Groep (NASG) 

 

Blokhut “de Arendhorst” 

Scheerderstraat 5 

5667 HP Geldrop 

telefoon blokhut op vrijdagavond en zaterdag: 

(040) 285 71 39 

 
 
Beste scoutingleden (en ouders/verzorgers), 
 

We hebben ervoor gekozen om dit jaar iets 
anders te organiseren dan de vertrouwde 
speelgoedactie. Op zaterdag 3 november gaan 
we op de blokhut en in het dorp allerlei dingen 
verkopen die de vogeltjes in het koude 
winterseizoen goed kunnen gebruiken. Denk 
daarbij aan zelfgemaakte voerplankjes, 
vetbollen in allerlei vormen en voerpotjes om 
aan de muur te hangen!  
 

De jeugdleden worden op zaterdag 3 november om 9:30 op de blokhut verwacht en 
om 15:30 zullen we weer gaan sluiten. 

- Voor alle jeugdleden geldt: neem een lunchpakketje 
mee! Voor wat te drinken en lekkers wordt gezorgd. 

- De scouts worden verzocht op de fiets te komen, zij 
gaan de verkoop in de kraampjes voor hun rekening 
nemen,  

- De bevers en welpen zullen onder begeleiding van 
hun staf, ouders en sherrows in de wijken gaan 
lopen om vetbollen en steunbonnen te verkopen. 

- Van ieder jeugdlid dat aanwezig was bij het maken 
van de vogelvoerwerkjes bewaren we één exemplaar 
zodat u als ouder de gelegenheid hebt deze te 
kopen. Dit kan om 9:30 na het openen op de blokhut, 
daarna zullen de werkjes worden meegenomen voor algemene verkoop.  

 
Graag zouden we hulp ontvangen van ouders, voornamelijk voor het vervoeren en 
begeleiden van een groepje jeugdleden. Heeft u die dag de beschikking over een 
auto en zou u ons een helpende hand kunnen bieden? Alvast bedankt! 
Ochtend shift: 9:30-12:00           en/of      middagshift: 12:30-15:30 
 
Uiterlijk donderdag 25 oktober vernemen wij graag welke ouders mee zouden 
kunnen helpen via email: melissa.verdel1998@gmail.com. Afwezigheid van 
jeugdleden graag bij de eigen staf melden. 

 
Wij hopen op een geslaagde actie met een grote opkomst en een mooie 
opbrengst! 

Neil Armstrong Scouting Groep 

mailto:melissa.verdel1998@gmail.com

