Aan alle leden van Scouting Montfoort,
hun ouders/verzorgers, leiding,
bestuursleden en andere betrokkenen
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Promotie film
Door Sjoerd Carton is een promotiefilm gemaakt over Scouting Montfoort. Er zitten
Bekende Montfoorters (BM’ers!) in en scouting is belangrijk voor hen. De première
vindt plaats op de Lentemarkt.
Lentemarkt
Zaterdag 20 april aanstaande staat Scouting Montfoort met een stand in de
Hoogstraat. Marja Vos werkt bij Bloemist Marius Overbeek in Harmelen en zorgt voor
tuinplanten in soorten, maten, prijzen en kleuren. Voor de kinderen is er een
grabbelton met leuke prijsjes. Aan de bezoekers worden tips gevraagd om tijd,
middelen en geld te werven voor de nieuwbouw en inrichting. Welkom!
Informatieavond
Voor de nieuwe buren en anderen belangstellenden is er donderdag 25 april in Ons
Honk een kennismakingsavond met de Scouting Montfoort. Aanvang 20.00 uur.
Nieuwbouw
Het bestuur en de bouwcommissie zijn bezig om alle consequenties van de
verschillende mogelijkheden te onderzoeken en naast elkaar te leggen. Zodra er meer
bekend is laten we dat in een volgende nieuwbouwbrief natuurlijk aan je/u weten.
Kroonappels
Stichting Sleutelclub in Kamerik heeft in de regio (provincie Utrecht) gewonnen in de
afdeling Jeugd. Scouting Montfoort heeft een mooie oorkonde ontvangen als winnaar
van de gemeente Montfoort. De oorkonde is binnenkort te zien op de website!
Iedereen die gestemd heeft hartelijk dank!!
Emté Montfoort
De muntenactie bij de Emté is 15 april gestart. De actie duurt tot 22 juni. Per €10 aan
boodschappen ontvang je een munt die je in een van de 10 goede doelen kokers kan
deponeren. We beseffen dat er meerdere goede doelen zijn. We hopen natuurlijk dat
u/je de juiste keuze maakt ;-)
Visitekaartjes
Via Frank Ott heeft Van Schaik Grafimedia Oudewater het bestuur en de sponsorcommissie voorzien van prachtige visitekaartjes. Zo met ons allemaal hebben we een
groot netwerk waarmee Scouting Montfoort veel kan bereiken! Dank!
Agenda
medio april
18 april
20 april
25 april
3 juni

Goede doelen actie bij Emté Montfoort
Bekendmaking van de drie Kroonappels
Lentemarkt
Informatie avond over scouting
Bijeenkomst sponsorcommissie

