
Oisterwijk, 31-01-2006 

 

Gezocht: Collectanten voor Jantje Beton / Scouting Oisterwijk. 

 

Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 

 

Scouting Oisterwijk bestaat dit jaar maar liefst 70 jaar en dat willen we goed vieren! 

Daarom wordt er voor alle leden van scouting Oisterwijk dit jaar een  

gezamenlijk weekend (13-14 mei) EN een groot feest (17 juni) ter afsluiting van het 

seizoen georganiseerd! 

 

Om dit te bekostigen zijn er al enkele acties georganiseerd als de flessenactie en de 

Rabolympics. Het budget is helaas alleen nog steeds niet helemaal toereikend om alle 

plannen die we hebben uit te voeren. 

 

Al enkele jaren collecteren vrijwilligers van scouting Oisterwijk voor Jantje Beton om zo 

aan geld te komen om groepsactiviteiten te organiseren. Dit jaar willen we de collecte iets 

groter aanpakken vanwege onze verjaardagsactiviteiten. 

 

Daarom zoeken we nu vrijwilligers die namens scouting Oisterwijk mee willen helpen 

door te collecteren voor Jantje Beton. De opbrengst van de collecte wordt namelijk 

verdeeld. De helft van de opbrengst gaat naar Scouting Oisterwijk en de andere helft gaat 

naar Jantje Beton. Door te collecteren helpt u dus zelfs 2 doelen tegelijkertijd! 

 

Middels deze actie hopen we aan het geld te komen om uw kind een nog gezelligere en 

uitdagendere tijd bij scouting te bezorgen! 

 

Kortom: 

Wat kost het u? Slechts 1,5 a 2 uurtjes tussen 06 en 11 maart. U kunt zelf de precieze  

    datum en tijd inplannen. 

Wat levert het u op? Een goed gevoel en superleuke activiteiten voor uw kind! 

 

Mocht u na deze brief enthousiast zijn geworden en mee willen lopen voor scouting 

Oisterwijk, laat het mij dan even per mail of telefoon weten. Vervolgens zal ik zo spoedig 

mogelijk contact met u opnemen met verdere informatie over de collecte. Als u nog 

vragen heeft, aarzel dan niet en neem gerust contact met mij op. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joost Greunsven, scoutsleiding 

jantjebeton@scoutingoisterwijk.nl 

 


