
Groningen, 11 november 2009

Beste leden van de Johannes Post Groep,

Waarschijnlijk heb je 'm al wel eerder gezien: de blauwe JPG trui. Heb je er nog geen of is de jouwe 
versleten, let dan goed op! In de maand november heeft iedereen de kans om een unieke JPG trui met je 
eigen naam erop te bestellen. We doen dit alleen in november omdat we zo alle truien in één keer voor een 
heel jaar kunnen bestellen en zo aantrekkelijke kortingen krijgen. 

Met je eigen naam op de trui weet je zeker dat je 'm niet kwijtraakt. Daarnaast kun je op een kamp 
natuurlijk aan iedereen makkelijk laten zien dat jij lid bent van de JPG. Het maakt niet uit bij welke 
speltak je zit: van bever tot rowan en zelfs als stamlid heb je plezier van deze trui. 

De truienactie loopt alleen in de maand november. Op 1 december geven we de bestelling door aan de 
truienleverancier en daarna zorgen we ervoor dat de bestelling voor je klaar ligt in het gebouw. De 
rekening voor de truien volgt via de penningmeester van de groep. 

De kosten van de trui zijn 44 euro per trui en 0,50 euro per letter voor de naam op de voorzijde.

Heb je een dikke huid en vind je de trui te warm? In het assortiment met JPG kleding hebben we nog 
steeds blauwe t-shirts. Kijk op de website voor meer informatie. 

De bestelling van de trui kan worden doorgeven via de website van de JPG: 
http://www.johannespostgroep.nl. Klik bij 'over de JPG' op 'bestelformulieren.' Wist je trouwens dat op 
de website regelmatig nieuwsberichten verschijnen van alle speltakken? Lees er bijvoorbeeld meer over 
de terugkomst van de bevers! 

Zijn er vragen over het bestellen van de trui? Kijk dan op de website, e-mail of schiet iemand van de 
leiding aan. 

Met vriendelijke groeten, namens de Johannes Post Groep

Laurens Velthuizen, Peter Pitstra en Joost Watering
E: verkenners.jpg@gmail.com


