
 
 
 

Potgrondactie 2015 
 
  
  
Beste medewerker, 
 
Zoals jullie weten hebben we ook dit jaar weer een Potgrond-actie. De actie wordt 
gehouden op Zaterdag 21 maart. We zullen alle hulp van de leiding nodig hebben. We 
gaan er dan ook vanuit dat iedereen zijn uiterste best doet om deze dag mee te kunnen 
helpen.  
 
Wat houdt de actie in? 
We zullen met groepjes kinderen (van elke speltak enkele) langs de deuren gaan om te 
vragen of ze Scouting Boekel willen sponsoren door zak(ken) potgrond te kopen. Bij elke 
groep kinderen zal ook een bus of auto meerijden. Deze heeft de potgrond bij zodat alles 
meteen afgewerkt wordt. Net als vorig jaar hebben we weer 8 routes binnen de bebouwde 
kom (of er tegen aan) 2 routes in het buitengebied en na het succes van vorig jaar hebben 
we dit jaar ook weer 1 route in Venhorst. Wel zijn er in een aantal routes kleine 
aanpassingen aangebracht om de routes nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze 
aanpassingen zullen met de chauffeur van te voren doorgesproken worden. Omdat de 
Welpen deze zakken niet kunnen tillen hebben we dus alle hulp nodig van de leiding en 
oudere scoutingleden.  
 
Tevens willen we jullie vragen een kruiwagen mee te nemen. 
 

De leiding wordt om 9.00 uur bij de blokhut verwacht, met een lunchpakketje. Hier 
volgt dan nog een precieze uitleg van de dag, en zullen de routes worden verdeeld. Uitleg 
door de Evenementencommissie. 
De chauffeurs komen om 8.45 uur bijeen bij blokhut Hier staat de koffie klaar om 
vervolgens de wagens te laden. Om niet meer hele pallets aan te spreken dan nodig laden 
we niet meer dan nodig. Dit wordt geregeld door Thijs en/of Harm. Kruiwagens die bij de 
blokhut staan worden meegenomen naar Loonbedrijf van de Broek.   
De kinderen komen om 9.30 uur en kunnen dan nadat ze weten in welke groep ze 
zitten meteen samen met de groep naar het startpunt van hun route toelopen. Om 10.00 
uur pas starten met verkopen. 
Voor diegenen die meegaan naar een buitengebiedroute wordt vervoer verzorgd. 
Bestel potgrond voor jezelf, familie en vrienden met bijgevoegd bestelformulier of 
via de potgrondtelefoon (06) 1213 7439.  Bestellingen van potgrond zullen zoveel 
mogelijk op 20/21 maart worden uitgeleverd of worden klaargezet. 
 
Enige tijd geleden hebben we jullie al gevraagd of je mee kunt helpen met de potgrond-
actie. Als je niets laat weten gaan we ervan uit dat je wel aanwezig bent op deze 
dag. Mocht je dan alsnog niet kunnen, dan moet  je zelf voor vervanging zorgen. 
Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je bellen met Thijs van den Oord, tel. 06 2250 
0898. 

Taakverdeling binnen een groepje: 
Leiding  2 personen algehele overzicht 
Welpen +  4 personen aanbellen en verkopen (let er vooral op  
Young Scouts    dat de kinderen bij elk huis 2x aanbellen) 
rest    4 personen Potgrond afleveren 
(afhankelijk van de groepsgrootte en samenstelling aanpassen) 


