Apeldoorn, augustus 2022
Betreft: hulp tijdens Pepermuntactie 2022 – U helpt toch ook?
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden,
Zaterdag 1 oktober a.s. houden we weer onze Pepermuntactie. Omdat deze
actie van groot belang is voor de inkomsten van onze groep, vragen wij met deze
brief nu alvast uw hulp. De Pepermuntactie heeft weer de opzet waarbij
jeugdleden langs de deuren van Apeldoorn gaan om pepermunt te verkopen.
Zonder uw hulp kunnen wij niet alle kinderen verspreiden door Apeldoorn.
U helpt toch ook?
U begeleidt deze dag (of een dagdeel) een groepje van vier à vijf kinderen (welpen/scouts) met het verkopen van de
doosjes pepermunt.
U gaat met de auto, fietsend of lopend een wijk van Apeldoorn in zodat de kinderen aan de deur de pepermunt kunnen
verkopen. Bevers en explorers gaan deze dag onder begeleiding van hun eigen (bege)leiding de wijk in.
Ouders/verzorgers van deze jeugdleden worden dan ook gevraagd om de groepjes van welpen/scouts te begeleiden.
Wij verzoeken u om, ook als u verhinderd bent, uiterlijk zaterdag 17 september onderstaand antwoordstrookje in te
leveren bij de leiding van uw zoon/dochter of uw gegevens door te geven via het internet (Office 365 opgaveformulier):
http://bit.ly/hulppepermunt2022.
Verdere informatie over het helpen deze dag krijgt u voor de actiedag per mail toegestuurd.
Samen met uw hulp hopen we weer op een groot succes voor onze Pepermuntactie!
Namens de Pepermuntactiecommissie,
Met vriendelijke groet,
Lukas Zandsteeg
T: 06 37 29 68 96
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vader/ moeder/ verzorger* ………………………………………………………………(naam volwassene(n))
van …………………………………………… (naam jeugdlid) van speleenheid …………………………..
helpt zaterdag 1 oktober 2022

 gehele dag 9:00 – 16:00u

 ochtend 9:00 – 12:00u

 middag 13:00 – 16:00u

Ik kom deze dag met de auto / op de fiets / ik kan zowel met de auto als de fiets / lopend*
E-mailadres: ……………………………………
Telefoonnummer: ………………………………
Opmerkingen: ………………………………..…
*) s.v.p. doorstrepen wat niet van belang is

 niet

