
Beste ouders/verzorgers van de welpen en kabouters, 
 
 
De kabouters zijn eventjes geleden benaderd door een reclamebureau uit Moergestel met het 
aanbod voor een actie. Het bureau verzorgt namelijk de reclamecampagne voor Pombär-
chips, de chips in de vorm van een beertje. Binnenkort zullen in de zakken Pombär-chips 
zakjes met bloemzaadjes komen. Deze bloemzaadjes kan iedereen thuis planten en er komt 
ook een mooie afdeling op de website van Pombär (www.pombar.nl) met daarop tips, 
voorbeeldfoto’s, een internetspelletje en een landelijke wedstrijd waarbij iedereen van alles 
kan insturen wat met bloemen te maken heeft. Ze zochten voor deze actie nog een ‘Pombär 
BloemenBende’ en hebben hiervoor de kabouters en welpen gevraagd.  
 
We krijgen binnenkort heel veel van deze bloemzaadjes en de bedoeling is dat we daarmee 
een hoop leuke dingen doen die als voorbeeldfoto’s en/of tips op deze website komen. Denk 
hierbij ook aan bijvoorbeeld het maken en/of versieren van een bloempotje, een bloemenlied 
of -rap. Misschien mag deze BloemenBende ook de ingestuurde dingen voor de wedstrijd 
beoordelen en natuurlijk wordt ook de groei van de bloemen zelf op de voet gevolgd. We 
hebben met de welpen- en kabouterleiding een aantal leuke activiteiten bedacht die 
hieromheen passen en die sowieso leuk zijn voor scouting. Voor de foto’s voor de website 
worden een paar welpen en kabouters uitgekozen die de kern van de bloemenbende vormen. 
Daarnaast doen natuurlijk alle leden mee aan de activiteiten en komen er ook groepsfoto’s op 
de actiewebsite.  
 
Ervaring leert dat het moeilijk is om bloemen te laten groeien op de blokhut.  
Aangezien de kiemtijd ongeveer 2 weken is en we in deze tijd maar twee keer op de blokhut 
komen wordt dit een beetje moeilijk. Daarom willen we iedereen één of meer bloemen mee 
naar huis laten nemen en de ouders vragen onze leden te helpen bij het verzorgen ervan.  
Iedere week moeten de bloemetjes weer mee naar de blokhut gebracht worden, zodat we 
kunnen kijken hoe ze groeien en voor de foto’s. 
Het kan ook voorkomen dat de kabouters en welpen een enkele keer samen scouting hebben 
op een middag of ochtend, maar dit zullen we dan op tijd laten weten.  
Gevraagd is om niet op alle foto’s in uniform te staan, omdat de “Bloemenbende”  staat voor 
allerlei kinderen die bezig willen zijn met bloemen en niet alleen voor scouting.  
Daarom het verzoek om in fleurige, eigen kleding naar de scouting te komen. 
Breng wel altijd je uniform en das mee! 
 
Deze actie zorgt ten eerste voor een hoop extra-leuke scoutingbijeenkomsten voor de welpen 
en kabouters, maar zoals bij iedere actie zullen we ook een financiële vergoeding krijgen, die 
we op kamp kunnen besteden of bij een andere activiteit.  
Daarnaast doen we al deze activiteiten rond het thema ‘groene vingers’, waar iedereen ook 
een insigne voor op zijn/haar blouse mee kan verdienen.  
En misschien krijgen we ook nog wel een beetje chips als bedankje…… 
 
Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen 
van de foto’s op de website of  
het thuis verzorgen van de groeiende bloemen,  
laat dit dan a.u.b. even weten aan de leiding.  
Voor andere vragen kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. 
Wij hopen op uw medewerking. 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes, 
 
Angelique,  Anne, Els, Joyce, Maartje 
Gert, Guus en Michiel 


