https://www.scoutingsintsebastiaan.nl/

Gaat niet door!
In verband met de corona maatregelen tegen het COVID-19 virus die 13 oktober 2020
bekend zijn gemaakt moeten wij helaas mededelen dat onze jaarlijkse Halloween tocht
en markt niet door gaat. Dit vinden wij als scouting sint Sebastiaan erg jammer, maar we
houden ons aan de regels die het RIVM en scouting Nederland stelt.
We hopen volgend jaar weer vol goede moed een fantastische Halloweentocht te kunnen
organiseren! Dit zal plaatsvinden op:

29 oktober 2021.

Houd voor actuele informatie onze facebook en website in de gaten.
Om jullie toch een activiteit aan te bieden hebben we een winactie!
Achterop deze brief vind u een kleurplaat van ons Basje spookje. Kleur deze in en hang
deze zo snel mogelijk op het raam. Maak een foto van je mooie kleurplaat en deel deze
via Social- media. Tag ons op FB zodat we weten dat je meedoet aan de actie.
30 oktober 2020 wordt er via Social-media bekent gemaakt wie de winnaar is van deze
actie.
Je ontvangt een mooi Halloween pakket om jezelf en je huis volgend jaar mooi te kunnen
versieren! Inclusief een voucher voor onbeperkt toegang van het spookhuis voor 2
personen! Hoe gaaf is dat!

 Wist je dat? Wij ook meedoen aan de Rabobank clubactie?
Ben jij lid van de Rabobank Regio Eindhoven?
Help ons door te stemmen op onze scouting groep, je mag 5 stemmen verdelen
over 3 organisaties.
In het kader van elkaar helpen zouden wij het zeer waarderen wanneer je naast
ons ook de Philips groep en Scouting St. Rafael stemmen gunt. Over alle
ingediende stemmen is een X bedrag te verdelen, je stem levert ons dus
LETTERLIJK geld op maar kost jou niets! Ideaal toch!
https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers?code=1582
Tip: Zoek op (deel van de) naam zo scroll je je niet helemaal suf :-)

 Proost! En steun ons…
De Lions in Eindhoven willen graag onze scoutinggroep steunen en dat doen ze
met champagne! Zij verkopen Marie Hélène Brut voor € 25 waarvan € 5 direct
naar ons gaat. Winkelwaarde € 35… Alleen, je moet wel snel bestellen! Bestel
vóór 30 okt. en de flessen worden uiterlijk half december geleverd.(leuk voor Oud
& Nieuw) Geef het aantal flessen door aan onze penningmeester Anouska:
penningmeester@scoutingsintsebastiaan.nl en betaal haar contant of geef het in
een envelop aan de leiding. Alvast proost!

