
 

 

  

 

  
 

 

Bevers 

 Za. 5 maart - Opkomst 

 Za. 12 maart - Opkomst & NL Doet Klusdag 

 Za. 19 maart -  Opkomst 

 Za. 26 – Zo. 27 maart - Beverkamp (In het clubgebouw aan de Houtlaan) 

 

Welpen 

 Za. 5 maart: Opkomst 

 Za. 12 maart: Opkomst & NL Doet Klusdag 

 Vrij. 18 - Za. 19 maart: OuzoKamp (geen opkomst voor welpen die niet 
op kamp gaan) 

 Za. 26 maart: Geen opkomst ivm HIT  

Verkenners 

 Za. 5 maart: Opkomst 

 Za. 12 maart: Opkomst & NL Doet Klusdag 

 Za. 19 maart: Opkomst 

 Za. 26 maart: Geen opkomst ivm HIT 

 

Rowans 

 Za. 5 maart: Opkomst 

 Za. 12 maart: Opkomst & NL Doet Klusdag 

 Za. 19 maart: Opkomst 

 Za. 26 maart: Geen opkomst ivm HIT 

 

 

 

  



 

 

 
Za. 12 maart: NL Doet Klusdag 
Van 09:00 tot 17:00 zal het buitenterrein worden opgeknapt. De groep kan daarbij, afhankelijk van 
het aantal deelnemers, een bijdrage tot €400,- ontvangen van het oranjefonds. Mocht je als ouder 
die dag (een paar uur) willen meehelpen dan kun je je opgeven bij Atze: atzewalsweer@gmail.com 
 
Zaterdag 19 maart: Ouzokamp Welpen 
Tijdens dit kamp gaat één van de ouders een nachtje met zijn/haar zoon mee op kamp. Slapen 
doen we tijdens dit kamp gewoon in het gebouw en er staat uiteraard een uitdagend programma 
op de planning.  
 
Kosten voor dit kamp bedragen €15,- per koppel/troppel en dit kan contant worden betaald aan het 
begin van het kamp. Het kamp begint op vrijdagavond 18 maart om 19:30 uur en we eindigen de 
dag erna om 18:00 uur. Momenteel staat de teller op zo'n 30 aanmeldingen, opgeven kan door 
een mailtje te sturen naar de leiding. Voor de Welpen die niet mee op Ouzokamp gaan is er 
zaterdag 19 maart geen opkomst.  
 
Za. 26 – Zo. 26 maart: Beverkamp 
Eerste beverkamp in het clubgebouw aan de Houtlaan. Meer info kun je krijgen bij de beverleiding. 
 
Za. 26 - Ma. 28 Maart: HIT Dwingeloo 
Kamp waar je je als individueel scout kon opgeven. De stam en leiding helpt mee met de 
organisatie van diverse onderdelen van de HIT Dwingeloo. Daarom is er die dag geen opkomst 
voor welpen, verkenners en rowans. De bevers hebben dat weekend beverkamp. 
 
Za. 4 April: WC Papier Actie  
Op zaterdag 4 april gaan we in groepjes langs de deuren in Assen om toiletpapier te 
verkopen. Om de logistiek soepel te laten verlopen en een zo groot mogelijk bereik te 
realiseren hebben we een flink aantal auto’s nodig die we vullen met toiletpapier, die de 
kinderen vervolgens kunnen verkopen. We zijn daarom op zoek naar ouders die zichzelf 
inclusief auto beschikbaar willen stellen om ons bij deze actie te helpen. U kunt zich 
aanmelden bij ondergetekenden via mailadres: margakomen@gmail.com. 
 
Omdat de ochtend in de regel het beste verkoopt, beginnen we op tijd. We verzamelen om 
9:30 uur aan de Houtlaan. Om 13:00 uur zijn we terug bij het gebouw waar een lekkere kop 
soep klaar staat. Neemt u voor u zelf en uw zoon een lunchpakketje mee? Om 14:00 uur 
sluiten we de dag weer af.  
 
4 april niet beschikbaar? U kunt toch helpen! 
Kent u bedrijven of personen die ons zouden willen steunen door aanschaf van wc-papier? 
Neem de bestelling op en geef het aan ons door! margakomen@gmail.com. 
 
Wo. 4 mei: Dodenherdenking 
Traditiegetrouw lopen we mee in de stille tocht in Assen. Meer info volgt. 
 
Vrij. 13 - Di. 17 mei Noordelijk Pinksterkamp 
Jaarlijks terugkerend kamp voor bevers, welpen, verkenners rowans en stam in de Marnerwaard. 
Meer info en opgeven ontvang je via de leiding van je speltak. 
 
Zomerkampen 
Data en meer volgt zsm. Die ontvang je via de leiding van je speltak. 
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De laatste nieuwtjes plaatsen we op Facebook en 
onze website facebook.com/JPGAssen & 
johannespostgroep.nl 
 

Vragen over de maandbrief? Mail Niels op 
post@johannespostgroep.nl.  
 
Voor vragen over kampen, opkomsten en andere 
activiteiten, neem contact op met je leidingteam. Alle 
contactinformatie vind je op onze website. 

http://facebook.com/JPGAssen
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