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Potgrondactie 2020 

 
 

 
 
Beste chauffeur,  

 

Alvast bedankt voor je medewerking aan onze potgrondactie op zaterdag 21 maart! 

 

Wat houdt de actie in? 

We gaan in Boekel en Venhorst in groepjes langs de deuren om te vragen of men Scouting Boekel 

wil sponsoren door potgrond te kopen. Elke groep bestaat uit leden van elk speltak en een aantal 

kaderleden. Bij elke groep rijdt ook een bus of auto met potgrond mee, zodat alles direct afgewerkt 

kan worden. Boekel en Venhorst zijn opgedeeld in een aantal routes, elke groep gaat de straten van 

één route af. De potgrondactie loopt van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur. Tussen de middag wordt in 

het groepje gegeten, iedereen dient zelf voor een lunchpakketje te zorgen.  

 

De chauffeurs worden met een lunchpakketje om 8.45 uur verwacht in Blokhut D’n 

Perekker (Mezenlaan 20, Boekel), waar de koffie klaar staat. Neem indien mogelijk een 

kruiwagen mee om het afleveren van de potgrond te vergemakkelijken.  

 

In de blokhut volgt een precieze uitleg van de dag, worden de routes verdeeld en nemen de 

chauffeurs voor hun groep een krat met alle benodigdheden voor de actie mee.  

 

Vervolgens worden de auto’s geladen bij Loonbedrijf Van den Broek (Zandhoek 1B, Boekel). 

Kruiwagens die bij de blokhut staan, worden meegenomen naar Van den Broek.  

 

Om niet meer pallets aan te spreken dan nodig, laden we ook niet meer dan nodig. Het laden wordt 

gecoördineerd door de evenementencommissie. Tijdens de actie kan de bevoorradingsauto 

eventueel extra zakken potgrond komen brengen. Zelf potgrond bijhalen is niet de bedoeling.  

 

Let op: geen personen op rijdende aanhangwagens, daarnaast zijn chauffeurs uiteraard 

zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het verkeer en rondom auto en aanhanger! 

 

Bestel potgrond voor jezelf, familie en vrienden alvast via onze website (www.scoutingboekel.nl) of 

de potgrondtelefoon (telefonisch of whatsapp, 06 1213 7439). Bestelde potgrond wordt naar keuze 

op vrijdagavond 20 maart tussen 19.30 en 21.30 uur of zaterdag 21 maart tijdens de actie bezorgd. 

 

Met vragen en opmerkingen, kun je bellen met Teun van de Hei (06 1346 2228).  

 

Nogmaals bedankt en tot zaterdag 21 maart! 

 

Evenementencommissie Scouting Boekel 

 


