
 

 

 
 

 

Gouda, 1 maart 2023 

Beste ouders/verzorgers, 

In deze brief vindt u de laatste informatie omtrent de Jantje Beton-collecteactie, die van 6 t/m 10 

maart loopt. De kinderen gaan hierbij langs de deuren om geld op te halen voor zowel het goede 

doel als een spetterend zomerkamp. 

Nog even een aantal praktische zaken betreffende de actie. Op de dag dat u of uw kind zijn 

ingedeeld om te lopen, verzamelen we om 17:45u bij de Chocoladefabriek en zullen we rond 

20:00u weer terug zijn. Ook dient uw zoon herkenbaar als lid van Jan van Hoof te zijn; een das 

is hierbij voldoende, maar een volledig uniform maakt het natuurlijk helemaal af. 

Op de volgende pagina vindt u het schema met de dagen waarop uw zoon is ingedeeld. Bij de 

dagen met een kruisje hoeft alleen uw kind te lopen, bij de dagen met twee kruisjes loopt de ouder 

ook mee. De welpen waarvan we geen bericht hebben ontvangen zijn ingedeeld op de dagen die 

voor de leiding het beste uitkomt. 

Mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen, kunt u zich afmelden via bij de leiding die de 

betreffende avond loopt. De telefoonnummers zijn hieronder te vinden. 

Met vriendelijke groet, 

De Welpenleiding 

 

 

Naam Nummer 

IJsbrand (Jacala) 06-19408347 

Kilian (Shere-Khan) 06-57778518 

Maarten (Mang) 06-58852415 

Madelief (Mysa) 06-53874506 

Noah (Mowgli) 06-46668770 

Yorick (Bagheera) 06-40941992 

  



 

 

 
 

 

 

xx = kind en ouder lopen mee 

x = alleen kind loopt mee 

Naam kind Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Arjan  X  X  

Jasper van L.   X X  

Jasper van R. X  X   

Jelle    X  

Jip  XX    

Johan XX    X 

Jona  X  XX  

Jordy  X  XX  

Kenji  XX   X 

Kesh   X X  

Mats  X  X  

Owen     XX 

Roman XX  X   

Ronan  X   XX 

Sanush  XX   X 

Simon     X 

Stefan X X    

Stijn  X XX   

Sven X    X 

Tjerk X  X   

 
 

     

Leiding Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Shere-Khan X X    

Mang   X X  

Mysa    X X 

Mowgli  X X   

Bagheera X   X  

Jacala     X 


