
De Nieuwsbrief
Johannes Post Groep - Anthonie van Diemenstam

- Van de voorzitter
- bevergebrul

Een speciale wintereditie!

- Joop van de Knoop
- Stageverslag Jonno

Redactie duikt in 

het archief!

En verder in deze nieuwsbrief: 

Spannende wel-

penverhalen!
Snowblast 2010!



2

Colofon

Agenda

De Nieuwsbrief is het periodieke 
groepsblad van de Johannes Post Groep 
-scouting  
ASSEN- en de Anthonie van Diemen-
stam met een oplage van 130 stuks. 

Jaargang: 31
Nummer: 2
Datum: 17 februari 2010
 
Redactie:
Marc Komen: 06 46066537
Gerben van der Vries: 06 24885145
Niels Goedvolk: 06 53510865

Kopij inleveren (op USB-stick) bij:
Niels Goedvolk, Moesstraat 57b,  
Groningen of mail: denieuwsbrief@
gmail.com

Inleveren kopij volgende nieuwsbrief  t/m:
maandag 30 maart 2010

Aanspreekpunten speltakken:
Troepgebouw: 0592 315884
Welpen: Erik Verdonk; 06 41193382
Verkenners: Joost Watering; 06 53229040
Rowans: Peter Pitstra; 06 52344729
Stam: David Schrijver; 06 18400783

Groepsvoorzitter
Alex Visser: 06 55735743

Penningmeester:
Wilma Rinsma; 0592 345234
m.rinsma@planet.nl

Groepsbegeleiders:
Peter van den Berg; 06 55324146
Tim de Waard; 06 15097966

Aanmeldingen & afmeldingen per kwartaal 
bij JPG: Secretariaat van de Groep;
Hester van Heukelum; (0592) 865564
Venestraat 149, 9402 GL ASSEN of via e-
mail; h.vanheukelum@home.nl

27-02 Geen opkomst: voorjaarsvakantie 
03-04 HIT, geen opkomst 
18-04 PAG Rally 
23-04 Sint Joris Viering 
24-04 Kookwedstrijden verkenners 
01-05 Geen opkomst ivm meivakantie 
04-05 Dodenherdenking 
15-05 Scouts2day
22-05 Noordelijk Pinksterkamp

Verantwoording:
De redactie behoudt het recht alle inge-
zonden materiaal te corrigeren, zo nodig 
in te korten of niet te plaatsen. Over de 
inhoud van anonieme stukken neemt de 
redactie geen verantwoordelijkheid op 
zich. De met naam onderschreven stuk-
ken zijn voor verantwoordelijkheid van 
de schrijvers en behoeven niet altijd de 
mening van de redactie weer te geven.

Internet:
De Johannes Post Groep:
        www.johannespostgroep.nl
De Anthonie van Diemenstam:
        www.anthonievandiemenstam.nl



 3

Van de redactie
Door: de redactie

Van de gehele nieuwsbrief 
is dit - voor de redactie - het 
moeilijkste stukje om te ma-
ken. Vandaar dat we het ook 
altijd uitstellen tot het laatste 
moment. Helaas hadden we 
geen tijd meer voor dit stukje, 
vandaar dat ik nu geheel inspi-
ratieloos hier wat in elkaar zet.

Eerst maar eens op internet 
kijken of ik wat kan jatten van 
een ander stukje...

“Dit zal de laatste Nieuwsbrief 
zijn van 1996.
Inderdaad ook dit jaar is weer 
voorbij gevlogen. Welk jaar 
niet eigenlijk. We komen 
steeds dichter bij het magische 
jaartal van 2000.”

Mmmm niet echt bruikbaar 
dus, maar wel leuk om eens te-
rug te lezen, die vele jaargan-
gen nieuwsbrieven die op de 
website van de JPG zijn terug 
te vinden.

Dan maar eens duiken in de 
archieven in mijn boekenkast. 

Handgeschreven: “Het 1e num-
mer van het 12e seizoen brengt 
de nieuwsbrief nieuwe stijl. De 
opzet is wat speelser gewor-

den. Helaas deze nieuwsbrief geen 
“geef die pen eens door” (klopt, 
red.) want Dick gaf de pen door aan  
Collin, maar die zit niet meer bij de 
groep.”

Ook niet echt fantastisch he? Even 
verder kijken..

“We hebben veel lol gehad bij het 
bewerken van alle leuke stukjes 
en we willen de inzenders dan ook 
hartelijk bedanken voor alle leuke, 
grappige en zinvolle stukjes. Een 
eervolle vermelding voor dhr. J. van 
der Knoop. aksjdhqdklmbnaSDMN. 
Sorry voor deze onduidelijkheid, 
ik schrok van deze enorme bons 
waardoor mijn vingers over het 
toetsenbord schoven. De bons werd 
veroorzaakt doordat onze hoofdre-
dacteur door de stoel heen zakte.”

Dan rest ons jullie allen nog veel 
leesplezier toe te wensen en we 
kijken rijkhalzend uit naar jullie 
volgende verhalen.

p.s. nog bedankt voor alle felicita-
ties rondom ons 30 jarige jubileum 
vorig jaar. Wij kwamen er net ook 
zelf pas achter. Bedank allemaal!
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Van de voorzitter
Door:  Aflex Visser

Ai, ai, ik word er door de nieuwsbrief-
redactie aan herinnert dat ik al lang 
weer een stukje voor de nieuwsbrief 
had moeten inleveren. Een voordeel 
dat ik wat te laat ben, dat ik wel een 
heel actueel stuk kan schrijven. 

De groep heeft de laatste maanden 
niet stil gezeten. We hebben op 28 
november het 80 jarig bestaan van 
de groep gevierd en eind 2009 zijn er 
JPG leden op Poolkamp geweest en 
hebben wij met de hele groep het jaar 
2009 afgesloten met een gezamenlij-
ke opkomst. 

Traditiegetrouw zijn wij het jaar 2010 
begonnen met een Nieuwjaarsdiner 
van de stam en de boerenkoolmaal-
tijd van de verkenners. De stam is 
op snowblast naar Zell am See ge-
weest en de groep heeft samen met 
de Vereniging ter behoud Klassieke 
Vrachtwagens Anthonie van Diemen-
stam de potgrondactie gehouden. Via 
deze weg wil ik alle leden, leiding en 
ouders namens het JPG en VKVA be-
stuur bedanken voor hun inzet. De 
actie heeft ons ruim 1600 euro opge-
leverd.

Nu de winter ten einde loopt, en de 
dagen weer langer worden, begin-
nen de voorbereidingen voor het 
kampeerseizoen. Veel JPG leden zul-

len tijdens de Paasdagen de HIT in 
Dwingeloo bezoeken en tijdens de 
Pinksterdagen het NPK in de Marne-
waard. 

Ik wil u ook wijzen op de Scouts 2 day, 
die op 15 mei wordt georganiseerd in 
Utrecht. In verband met het 100 jarig 
bestaan van Scouting Nederland, zul-
len tienduizenden scouts op 15 mei 
bij elkaar komen om een groots feest 
te vieren. Binnenkort ontvangen jul-
lie via de leiding hier meer informatie 
over. 

“De dagen worden weer langer...”
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Groencentrum

Showterrein:
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Bevergebrul? Ja! je leest het 
goed! Timmo Klok en Floriaan 
Thies zijn druk bezig om de lei-
dingruimte in het troepgebouw 
om te toveren tot Hotsjietonia. 

Ook zijn ze in alle hoeken en kie-
ren op zoek naar mini-JPG-ers 
die bever zouden willen worden.
Binnenkort zullen alle ouders 
van de JPG een mailtje krij-
gen of hun JPG-lidzijnderige 
zoon een klein broertje heeft  
die met Lange Doener, Hippe 
Springveer en Frederik Scheu-
remaar zouden willen spelen.

Timmo en Floriaan kunnen 
niet wachten om avonturen te 
gaan beleven met de bevers!

Ter versterking van ons team zijn 
wij nog op zoek naar een nieuwe 
leiding, bij voorkeur een vrouw 
ivm samenstelling van het team. 

Wanneer er meer bekend is zul-
len we je via de nieuwsbrief en 
de website op de hoogte stellen.  
Houd voor het laatste nieuws ook 
de site in de gaten: we hebben zal 
een eigen plekje: http://www.
johannespostgroep.nl/bevers/. 

Voor vragen of aanmeldingen 

mail naar: bevers.jpg@gmail.com

Een vrolijke zwaai en hopelijk 
tot gauw!  Floriaan & Timmo 

Bevergebrul 
Door: Timmo & Floriaan

“Speel mee in Hotsjitonia!”
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Het juiste adres voor: 

*Lekker vlees en fijne vleeswaren 
*Kant en klare maaltijden (dagvers) 
*Royaal belegde broodjes en snacks 
*Hapjesschalen & saladeschotels 
*Uitgebreid assortiment tapas 
*Gourmet, steengril of fondueschalen 
*Compleet verzorgde barbecueparty’s en buffetten 
*Kerst- en Relatiegeschenken 
*Lunch verzorging bedrijven. 

Ons bedrijf is HACCP gecertificeerd.

Wij verkopen de lekkerste spareribs van
Noord-Nederland

Gevestigd in:
Warenhuis Vanderveen 
Koopmansplein 16 
9401 EL Assen 

 0592-310078 fax 0592-310078 
www.slagerjanmager.nl
email : v.o.f.mager@planet.nl 

DE LEKKERSTE EETWINKEL VAN NOORD-NEDERLAND 
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Hordenieuws 
Door: het Welpenteam

“Nieuwe welpen en sneeuw!”

Een heleboel is er gebeurd 
sinds de laatste nieuwsbrief. 
Om te beginnen hebben de 
welpen afscheid genomen 
van Mang, hij gaat namelijk 
een grote reis maken en is nu 
al druk bezig met de voorbe-
reidingen. Om het wegvallen 
van deze sterke kracht in het 
leiding team op te vangen zijn 
er twee leiding die dit tekort 
tijdelijk helpen op te vangen, 
met wellicht de optie voor een 
langer verblijf bij het welpen 
team. Deze twee heren zijn 
Sahi en Chill.

      Naast Sahi en Chill heb-
ben we negen jongens officieel 
mogen verwelkomen bij de 
Johannes Post Groep. Zaterdag 

13 februari hebben zij de belofte 
afgelegd om een goed welp te zijn 
en wij hopen van harte dat hen 
een mooie tijd tegemoet gaat bij 
de JPG! Die zelfde middag was niet 
alleen voor deze negen welpen een 
bijzondere middag, maar eigenlijk 
voor iedereen. Het is altijd mooi om 
zoveel nieuwe jongens te verwelko-
men bij de groep.

      De rest van de middag werd 
geleid door twee dames van de 
Frayelema groep uit Slochteren. 
Voor hun leiding diploma kwamen 
zij een middag stage lopen bij ons. 
Ze hadden een heel tof programma 
voorbereid. Ze hadden namelijk 
een soort schatkaart meegenomen, 
met een aantal aanwijzingen waar 
er in ons mooie bos een schat ver-
stopt lag. Natuurlijk kostte het onze 
welpen geen enkel probleem de 
puzzel op te lossen en hadden we 
de schat snel gevonden. Helaas was 
de schat al eerder gevonden door 
andere mensen en was de inhoud 
ervan gestolen. Gelukkig voor de 
welpen had de leiding nog iets lek-
kers in de kast liggen en viel er wel 
wat te smikkelen die middag!

      De week daarvoor hebben de 
welpen ook een steentje, of beter, 
een zakje bijgedragen aan de jaar-
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lijkse voorjaarsactie. Met hun beste 
beentje voor hebben ze door weer 
en wind een hoop mensen een pak 
potgrond kunnen verkopen. De 
groep heeft op deze manier heel 
veel geld opgehaald, wat bijvoor-
beeld gebruikt kan worden voor 
nieuwe tenten en pionierpalen. Een 
deel van de opbrengst gaat naar de 
VKVA, de stichting die onze vracht-
wagens onderhoudt. Namens de 
groep en de VKVA: welpen, hart-
stikke bedankt!!!

Naast deze bijzondere opkomsten 
hebben natuurlijk ook een hoop 
zaterdagmiddagen in het teken van 
de sneeuw gestaan. Hoewel Akela 
het lang niet altijd goed vond zijn 
er een hoop sneeuwbalgevechten 
gehouden en hebben de welpen 
flink in de sneeuw lopen rollen bol-
len. En natuurlijk erg leuk, stiekem 
een sneeuwbal tegen de leiding aan 

gooien, en misschien nog wel 
leuker, de leiding uitlachen als 
die uitglijden in de sneeuw!

Akela is inmiddels al erg verkou-
den van al die sneeuwgevechten, 
misschien wordt het tijd voor 
wat ander weer, zodat de leiding 
het wat minder hoeft te ontgel-
den. Overigens, hopelijk voor de 
ouders is de sneeuw snel weg. 
Binnenkort houden we namelijk 
het ouder/zoon kamp. Tijdens dat 
kamp zult ook u er achter komen 
wat het inhoudt een echt scout te 
zijn en eens van dichterbij mee 
te maken wat wij zoal doen bij de 
JPG! Hopelijk tot snel allemaal, 
voor nu tot Scouting! 
Groeten uit de Rimboe !
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Het afgelopen seizoen ben ik van 
de rowans overgevlogen naar 
de tofste stam. Namelijk onze ei-
gen Anthonie van Diemenstam!

Om geïnstalleerd te worden 
bij de stam moet je aan een 
aantal eisen voldoen. Een 
eis hiervan is het meedraai-
en bij een speltak voor mini-
maal zes dagen/opkomsten.
Door onze hopman ben ik ge-
vraagd om als gastleiding mee 
te gaan tijdens herfstkamp. Dit 
leek me heel erg vet en heb 
vervolgens tijd vrij gemaakt om 
mee te gaan met dit weekend.
Op de JPG site hebben jul-
lie al enkele foto’s kunnen 
zien van dit geweldige kamp!
Ik zal in het kort nog even samen-
vatten wat er dit kamp gedaan is.
Vrijdagavond begonnen we met 
een stukje fietsen voor een nog 
onbekende bestemming voor 
de verkenners. Hier aangeko-
men werden de fietsen in onze 
vrachtwagen Maxima geladen.
Vanuit deze plek begon een 
hunt voor de verkenners. Sa-
men met de andere leiding re-
den wij rond in auto’s opzoek 
naar de jongens. Die we helaas 
niet hebben kunnen treffen 
deze avond. Goed werk jongens!

De volgende dag stond er een tof-
fe hike op het programma waar-
bij ik op de posten aanwezig was, 
en dat was leuk om het een keer 
van de andere kant mee te maken.
Bij een post moesten de verken-
ners met behulp van stoepkrijt een 
spel maken voor de volgende pa-
trouille. De meest gekke en raar-
ste spelletjes kwamen bij de ver-
kenners boven drijven en met 
veel plezier werd dit uitgewerkt.
De hike stopte voor die dag in Taarloo 
bij de familie Slagter waar ons onder-
komen was. De verkenners zette hier 
hun eigen tenten op en samen met 
de andere leiding hebben wij onze 
tent opgezet en een zeiltje gespan-
nen om die avond droog te zitten.
Na het avond eten hadden we 
een spel klaar liggen op een leu-
ke locatie, een stukje verder-
op. Het Surinaams vakken spel!

Ondanks de regen en kou waren 
de verkenners flink actief bezig en 
dat was leuk om te zien. Van het 
Surinaams vakken spel gingen we 
over naar schipper mag ik over-
varen waar ook veel leuke alter-
natieve ideeën uit voort kwamen.
Tot slot had de leiding nog een 
leuke toevoeging aan dit al-
les waardoor veel werd gelachen 
en iedereen nog viezer werd.

Stageverslag
Door: Jonno Klok

“Op stage bij de verkenners”
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Daarna gingen we terug om 
te slapen en de volgende 
dag weer fit terug te lopen.
De volgende dag mochten de 
verkenners zelf de route naar 
het gebouw uitstippen. Bij 
het gebouw aangekomen slo-
ten we dit geweldige kamp af! 

Na dit kamp zou ik nog drie opkom-
sten mee draaien en 13 februari 
was mijn eerste normale opkomst.
We hielden ons deze dag be-
zig met het thema vuur. Door de 
vaandrigs Jos en Vincent werden 
enkele vuurtechnieken uitgelegd. 
Ook hadden ze nog een leuke 
toevoeging om te beginnen met 
je vuur. Met behulp van kaas-
vet hadden ze een lont in elkaar 
frutselen. Wanneer je een tam-
pon in het kaasvet doopt, zuigt de 
tampon zich vol met het vet. Zo 
krijg je een dikke lont die enkele 
uren kan branden. Makkelijk om 
een vuur mee te beginnen dus!

Elke patrouille kreeg zo in kaas-
vet gedompelde tampon en kon-
den hier zelf mee gaan experi-
menteren om hiermee een vuur 
te beginnen. Echter moesten ze 
zelf het brandhout sprokkelen 
en hakken. Helaas kreeg niet 
elke patrouille het voor elkaar 
om een vuur te maken zoals dat 
voorgedaan was binnen de tijd.

Tot slot liet vaandrig Vincent nog 
zien hoe een zogenaamde “Vlam 
in de pan” ontstaat. Een potje 
kaasvet stond te pruttelen op het 
vuur en de verkenners keken met 
grote ogen toe wanneer er een gi-
gantische steekvlam tevoorschijn 
kwam. Het kwam door het kleine 
beetje water wat erover gegooid 
werd. De vaandrig werd door de 
verkenners toegejuicht om dit een 
tweede maal te doen, Vincent vond 
het zelf natuurlijk ook wel leuk 
en liet het nog enkele keren zien.
Spelen met vuur kan leuk zijn, 
maar je moet wel weten wat je doet! 
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Zaterdag 20 februari was mijn 
tweede opkomst. Ook deze opkomst 
stond in teken van vuur en techniek.
Deze opkomst begonnen we met een 
spel dat meerdere namen kon hebben. 
Het was een combinatie van levend 
stratego, tikkertje en bandenroof.
Hierna was er een spel met vuur 
en water. In het bos bij het “oude 
bankje”. Per patrouille moesten 
de verkenners in een vuurbak een 
gespannen touwtje door branden. 
Het was de wedstrijd om als eer-
ste vuur te maken en het touw-
tje door te branden. Maar dat ging 
niet zo makkelijk, want het team 
schuin tegen over je kon je gaan 
tegen werken. Hun konden name-
lijk water over je vuur heen gooien.
Al snel werd het eerste brand-
je geblust en de irritaties liep 
hierdoor al snel hoog op.
Na het afschaffen van deze regel 
kwam er gelukkig wat meer actie 
bij de patrouilles en brandde het 
eene touwtje door naar het andere. 
Helaas had een team nog steeds 
geen vuur en werd hierdoor laatste. 

Zaterdag 6 maart had ik mijne 
laatste opkomst als stageloper en 
deze opkomst moest ik zelf in el-
kaar zetten. Na eventjes nage-
dacht te hebben naar iets origi-
neel kwam ik al gauw met het 
idee om waterraketten te maken.

Thuis heb ik dit een beetje uitge-
dacht hoe je zo’n raket maakt en 
wat je ervoor nodig bent. Dit heb 
ik vervolgens bij elkaar gezocht en 

meegenomen naar de opkomst.
Na een leuk spelletje tontrek-
ken begon ik aan mijn opkomst.
Elke patrouille kreeg enkele 
voorwerpen en na een uitleg kon-
den ze gaan knutselen, om een 
mooie raket in elkaar te zetten.
We hadden drie categorieën waar-
in we speelden. Verste afstand, 
precieze schot en mooiste raket.

Toen alle patrouilles klaar wa-
ren met het maken van hun 
raket gingen we bewapend 
met een fietspomp, water, 
tape en de raketten naar het 
grasveld achter het gebouw.
 
Wanneer je een fles voor een kwart 
met water vult en hier vervolgens 
water inpomp met behulp van 
een ventiel door een kurk en een 
fietspomp, bouwt het een enor-
me druk op en spuit de fles weg.
De eerste fles vloog al mooi door 
de lucht maar kwam helaas niet 
heel ver. Na enkele keren ge-
schoten te hebben voor het on-
derdeel afstand schieten gingen 
we over naar het precieze schot.
Een band lag in het veld en de be-
doeling was om er in te schieten. 

Helaas kwam niemand in de band 
terecht maar wel heel dicht bij.
De raketten vlogen door de 
lucht en het water glinsterde 
in de vroege lente zonnestra-
len. Het was een mooie dag en 
het was een geslaagde opkomst!
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Joop in de Knoop
Door: Joop van der Knoop

“Joop bakt ze bruin!”

Vandaag heb ik het over brood-
bakken. Elke Scout heeft het 
ongetwijfeld een keer gedaan: 
broodje bakken boven het kamp-
vuur m.b.v. een stok waar dan 
het broodje om heen zit gewik-
keld. Maar wist je dat je dit ook 
kunt doen m.b.v. een bloempot?

Wat heb je nodig?
-   Veel hete as in een ton
- Aardewerk bloempot (liefst 
zonder gat)
- Bakpapier (bij een gebruikte 
bloempot)
- Boter (bij een nieuwe bloem-
pot)
- Brooddeeg
- Jam of suiker
- Mes
- Iets om de bloempot uit de ton 
te halen

Hoe ga je te werk?
Zorg er eerst voor dat je veel hete 
as hebt. Smeer in de tussentijd je 
bloempot aan de binnenkant goed in 
met boter. Niet te veel, want dan heb 
je kans dat je brood gaat drijven in de 
boter. Heb je een gebruikte bloem-
pot stop er dan bakpapier in. Het 
papier mag niet over de rand van je 
bloempot heen vallen, want dan heb 
je kans dat dit gaat branden. Maak 
in de hete as een kuil groot genoeg 
dat je bloempot er in past. Zet daar 
je bloempot in en schep as rondom 
je bloempot. Nu is het wachten tot-
dat je broodje gaar is. Dit kun je zien 
aan de bovenkant van je brooddeeg. 
Haal de bloempot dan voorzichtig 
uit de ton (bloempot is heet!) en 
keer deze op een tafel voorzichtig 
om. Als je het goed hebt gedaan, valt 
het broodje er uit. Mocht dit niet ge-
beuren dan kun je aan de binnen-
kant langs de bloempot met een mes 
het broodje los maken. Misschien 
kan het zijn dat de buitenkant van 
je broodje zwart is geworden. Als je 
dit met een mes eraf schraapt dan 
valt het zwarte eraf waarna er een 
bruine korst te voorschijn komt.
Maak tenslotte een gat aan de bo-
venkant van je broodje, vul dit 
op met suiker en/of jam en je 
zelf gemaakte broodje is klaar!
Eet Smakelijk!
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Troeppraat
Door: Hopman Watering

verder. Het thema ‘hiken’ staat bij 
de verkenners bij bijna elk
herfstkamp centraal. Gelukkig 
houdt de leiding van tradities… Dat
hiken leuk kan zijn, bewees dit 
kamp weer eens dubbel en dwars. 
De hike bracht alle verkenners 
naar een prachtige bivaklocatie die 
geheel en perfect verzorgd werd 
door de familie Slagter. Nogmaals 
bedankt! De bivaklocatie faciliteer-
de ook in een prachtig speelveld 
waar we de raarste nieuwe spel-
letjes konden ontdekken. Wat dacht 
je van een combinatie tussen een 
‘dronkenmansrace’ en beren? Eerst 
tien rondjes om een paaltje draaien 
en vervolgens proberen de overkant 
van een veld te bereiken zonder op-
getild te worden. Een lastige missie 
met voldoende uitdaging voor alle 
verkenners. Het klassieke ‘schip-
per mag ik overvaren’ bleek ook 
een succes. Schipper Henk Jan leek 

Veel en vooral uitgebreide 
avonturen hebben de verken-
ners meegemaakt sinds het 
verschijnen van de laatste 
Nieuwsbrief. Hoewel een deel 
van de trouwe lezers is afge-
haakt en is overgestapt naar 
de concurrent (johannespost-
groep.nl), heeft een groot deel 
van de vaste lezers de
bullentaire crisis achter zich 
gelaten en leest nu dit gewel-
dige gedrukte exemplaar of 
een digitaal exemplaar in het 
archief.

Mijn ganzenveer en inkt ter 
hand nemend vraag ik mij af 
hoe diep ik in mijn geheugen 
moet graven om u te berichten 
over de avonturen van de
troep. Het valt mee, de laatste 
uitgave van De Nieuwsbrief is 
van 6 november 2009.

Bij het uitgeven van de vorige 
Nieuwsbrief was het herfst-
kamp al achter de rug. Toch 
mis ik nog een schrijven over 
dit leuke kamp dat stiekem van 
mij nog wel een paar dagen 
langer had mogen duren. Bijna
elk kamp mag van mij mis-
schien wel wat langer duren 
trouwens. Goed,

“Moe’je nog potgrond hebb’n?”
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echter niet helemaal te begrijpen 
dat hij zelf ook niemand op kan 
tillen als je iedereen over laat 
steken met zijn armen armen in 
zijn trui…

Op zaterdag 28 november heb-
ben we samen met de welpen, 
verkenners, rowans en stam een 
opkomst gehouden waarbij niet 
alleen alle jeugdleden meer dan 
welkom waren; ook alle ou-
ders waren uitgenodigd op deze 
dag waarbij ‘Feest’ het centrale 
thema was. Feest, want de JPG
bestaat dit seizoen 80 jaar! Het 
feestjaar was genoeg reden voor 
de AVD om de groep een mooi ca-
deau te geven: een grote groeps-
foto van de hele JPG. Een pracht-
cadeau!

In december wist Sinterklaas de 
verkenners te verblijden met een 
grote berg cadeaus. De oude pie-
terbaas was er zelf helaas niet bij. 
Het hoe, waarom en een persoon-
lijke video-boodschap van Sinter-
klaas vind je bij de concurrent op 
de nieuws- of archiefpagina’s (de 
exacte locatie zal af hangen het 
moment waarop je deze Nieuws-
brief leest:)).

Kort na de installaties zou het 
kaderkamp plaats hebben moe-
ten vinden. Tenminste... Dat was 
het idee dat de leiding had bij 
het weekend van 12 december. 
Ongelukkig genoeg besloot een 
groot scholengemeenschap in
Assen in om ons dwars te zitten 

door een 24-uurs actie te organi-
seren. De verkennersleiding was 
niet gecharmeerd, maar kon niets 
anders doen dan respect hebben 
voor dit initiatief door het kader-
kamp teverplaatsen. Binnenkort 
zal het kaderkamp alsnog plaats 
vinden. Waar en wanneer is 
vooralsnog een verassing. Op 12 
december hebben we ook
Michiel, Robert, Gerjan en Joost 
B. geïnstalleerd als verkenners. 
De nieuwe ‘Scoutfit’ staat jullie 
een stuk beter dan die afgedra-
gen groene bloesjes!

Januari heeft gezorgd voor flink 
wat oproer aan de Houtlaan. Het 
kader van de ‘JPG kids on the 
block’ heeft op 16 januari een 
smakelijk potje stamppot boeren-
kool geserveerd aan alle verken-
ners, ouders, bestuur en
leiding van de JPG. Ik vond het 
een fantastische dag, al moet ik
zeggen dat ik niet veel meer heb 
gezien dan de binnenkant van de
keuken en veel, heel veel boeren-
kool. Het leukste van de
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boerenkoolmaaltijd vind ik zelf 
zonder twijfel altijd de afwas (ik
hoop dat een hoop mensen dit 
lezen, behalve mijn moeder:P).

‘Moj n og potgrond hebb’n?’ Be-
gin februari trok de hele JPG de 
paden op en lanen in om Assen 
potgrond aan de man de bren-
gen. Het doel van deze actie was 
het binnenhalen van geld voor 
onder andere het tenten- en ma-
teriaalfonds van de groep en de 
VKVA. De actie was niet alleen
erg succesvol en voor herha-
ling vatbaar, hij was vooral ook 
leuk! In een volgepropte wagen 
trok ons team –dat door Kevin 
Bulthuis gedoopt is tot “het beste 
team”- onder deskundige leiding 
van Rob de Visser via Vreebergen 
naar de Houtlaan en vervolgens 
Kloosterveen in. 

In Kloosterveen hadden we min-
der geluk dan de andere buur-
ten, maar een beetje potgrond 
konden een hoop mensen wel 
gebruiken. Het doel van ons
team (meer binnenhalen dan 
Team Lex) is behoorlijk ge-
slaagd.

Veel foto’s van de bovenstaande 
en nog veel meer activiteiten 
kunt u vinden op de website van 
de JPG: www.johannespostgroep.
nl. Klik daar op ‘verkenners’, 
vervolgens op ‘archief’ en dan op 
‘foto’s’. Veel plezier!

De komende tijd staan veel acti-

viteiten op stapel. Zo is er van 2 t/m 
5 april de HIT, komt er weer een 
nationale scoutingdag, is er het NPK 
en zal nog veel meer zomaar op ons 
pad belanden! Ik wacht nu al met 
spanning om over deze avonturen 
te lezen in de volgende Nieuws-
brief.
Of… op de website. Voorlopig heb ik 
even genoeg crisis gezien.
Parlementair en bullentair kan ik al 
amper meer scheiden. Ik doop voor
het laatst mijn ganzenveer in de 
inkt om deze zin te schrijven en 
loop
zo naar de scanner om alles in te 
scannen voor de redactie. Zonnig
spoor!
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Rowannieuws
Door:  Fulco

De Rowans hebben de afgelopen 
periode zeker niet stil gezeten.

Eind december hadden wij na-
tuurlijk een van onze grote klus-
sen. Het Kerst Volleybal Toernooi.

Alles is dankzij de codetaal van 
de jongens vlekkeloos verlopen. 
Helemaal gezien het feit dat de 
Rowan ploeg maar uit 7 jongens 
bestaat. Dit betekende voor de 
opruimdag veel bloed zweet en 
tranen, toch hebben wij compli-
menten mogen ontvangen van de 
organisatie. 

Om het vervelende opruimwerk 
te vergeten zijn wij het nieuwe 

jaar van start gegaan met een dagje 
zwemmen in de Bonte Smelt. Na 
een paar uren heerlijk in kruiden-
baden/sauna’s en zonnebanken 
gelegen te hebben, moesten wij he-
laas vervroegd de Bonte Smelt ver-
laten. Om de dag tot een goed einde 
te brengen hebben wij met z’n allen 
een uurtje gebowld bij onze grote 
vriend aan de Groningerstraat. De 
service mag dan te wensen overla-
ten, maar wij hebben het erg leuk 
gehad met het wel of niet in de goot 
gooien van de bal. 
Naast klussen en luxe activiteiten 
doen de Rowans natuurlijk ook aan 
“normale” opkomsten. Zo hebben 
wij ons hok opgeruimd en ook een 
gigantisch grote lucifer domino 
gemaakt. Een aardappel gun is het 
nieuwe fenomeen binnen de RA521. 
Na een paar keer proberen zijn de 
jongens erachter gekomen dat je 
niet blindelings kan vertrouwen 
op ducktape. Toch is het gelukt om 
stukken aardappel tientallen meters 
weg te schieten. 

Binnenkort zullen de Rowans deel-
nemen aan de nachthike van de 
AVD. Nadat wij deze achter de rug 
hebben zullen wij ons gaan voorbe-
reiden op een volgende grote klus; 
de ijsspeedway in de Bonte Smelt.

“Aardappelguns en luciferdomino”



ALLE FIETSREPARATIES MEESTAL BINNEN 24.00 UUR KLAAR!

Routebeschrijving: www.grootjans.com e-mail: info@grootjans.com

Bewaakte fietsenstalling

Altijd meer dan 80 2 hands
fietsen op voorraad

OV-fiets

e

Station Assen, Stationsplein 1, 31 04 24

Grote voorraad fietsonderdelen

Fietskleding en -accessoires

Uitleverpunt voor nieuwe fietsen

Winkel Marsdijk, Kleuvenstee 116, 40 83 35

Grootste showroom van Assen, met
fietsen van bekende merken

Stadsfietsen, tourfietsen, kinderfietsen
en elektrische fietsen

Nieuwste collectie ATB fietsen

Showroom Marsdijk, Ketellapperstraat 4, 37 13 11



20

Stamgezwam
Door:  Koning Gotz

“Lord of the Boards en Dommel bedanken Oattours”

Goed, helaas is de 10e  editie van 
de Snowblast weer teneinde ge-
komen. Ondergetekende heeft tij-
dens het schrijven van deze tekst 
nog steeds last van geestelijke en 
lichamelijke ongemakken zoals 
heimwee, vermoeidheid en pijn 
in zijn linkerbil. Hij is namelijk 
gevallen…in de kroeg… 
Ook dit jaar heeft gelukkig ieder-
een weer de Snowblast zonder 
kleerscheuren en botbreuken 
overleefd. We reisden dit keer met 
14 personen af naar het pittoreske 
en nostalgische dorpje Zell Am 
See te Oostenrijk, wat is gelegen 
in de deelstaat Salzburg (in het 
westen, rechts van Tirol).
3P heeft dit jaar gezorgd voor het 
ontwerp van het thema shirt. Dit 
keer geen trui maar een supercool 
wit/oranje baseballshirt (board 
voor een voorbeeld naar de Picasa 
fotosite van de AVD).

Op zaterdag 30 januari verzamel-
den wij ons met 4 auto’s om half 7 
bij het hoofdkantoor van Duftours 
om hier de boodschappen in te la-
den en wat bagage over te gooien 
voor wat meer beenruimte. Na 
het in- en ompakken vetrokken 
we met 12 man sterk. Antoon, de 
man die tegenwoordig in Brussel 
woont, werd door Paling en Be-

rend in Keulen van het treinstation 
opgepikt. Simon kwam ons de vol-
gende dag na want hij had zaterdag 
nog een muzikale aangelegenheid. 

De heenreis verliep helaas niet zon-
der tegenspoed. In Duitsland was 
het namelijk noodweer met veel 
sneeuw en gladde wegen. Eigen-
lijk moet ik zeggen dat ik zoiets nog 
nooit eerder heb gezien. Ongeveer 
ter hoogte van Keulen en Frankfurt 
kwamen de vrachtauto’s de helling 
niet op en trokken scheef of stonden 
stil en blokkeerden de halve snel-
weg. De ene vrachtauto lag met zijn 
kant in de sloot en een andere klep-
auto zwieberde met zijn achterkant 
de weg over. Ook verscheidene per-
sonenauto’s hadden er moeite mee. 
Met een gang van 40 a 50 km per uur 
reden we langs de vele ongelukken. 
Brood bedacht zich geen moment 
en haalde zijn videocamera tevoor-
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aan op de plek van bestemming.

Het huisje zag er zeer netjes 
uit en was compleet met sauna, 
zonnehemel, en een spelruimte 
met een pool- en voetbaltafel. 
In de sauna was het overigens 
goed vertoeven, deze stond dan 
bijna elke avond wel aan.

De eerste dag zijn we vroeg op-
gestaan en stonden we fris en 
fruitig om half 10 onder aan de 
piste. Hier aan de kassa voor 
een liftpas en een bezoek aan 
de skie/board toko voor eventu-
ele gebreken aan bindingen.
Tegen de tijd dat we naar bo-
ven wilden was er één persoon 
met een Kinky actie die direct 
zijn liftpas kwijt was (neen, ik 
noem geen namen...). Deze pas 
is de volgende dag door iemand 
wonder boven wonder weer 

teruggevonden en afgegeven bij de 
kassa! Er zijn dus nog wel wat be-
trouwbare mensen op deze aard-
kloot. Dus er kon door deze Kinky 
strapatsen weer worden geboard.
Toen we dus eenmaal in de skilift 
zaten zagen wij de eerste sporen van 
de pinguins al in de sneeuw, ook al 
hebben we daar nooit pinguïns ge-
zien, raar toch? 

De tweede avond hebben we het 
dorp verkend en zijn we de kroeg in 
gedoken.
De eerste toko was heel erg suf waar 
ze filmpjes lieten zien van de Leuk-
ste Thuis maar dan met dieren, zo-
als dat programma op Animal Pla-
net. Later kwamen we in een bar 
terecht waar twee half aangekleed-
de dames op het podium stonden te 
dansen, althans ze deden een po-
ging tot dansen. Deze twee behoor-
den tot het personeel. Het blonde 
meisje (wel een bezoekster) die op 
de dansvloer stond te dansen kon er 
wat meer van dan de twee op het po-
dium. Dit meisje kreeg van een paar 
van ons de volle aandacht alhoewel 
ze daar niet echt van gediend was en 
liet merken dat ze liever alleen wil-
de dansen. Goed, toch hebben twee 
paxen van de AVD het geflikt om het 
in deze kroeg door te trekken tot een 
uur of half 6 in de ochtend waardoor 
zij een mooie dag boarden hebben 
laten varen. Dat is zo ontzettend 
zonde!! De sneeuwconditie scheen 
naar horen zeggen op deze dag echt 
perfect te zijn geweest...zucht...
Op de kamer van Duftours waar ook 
Blom, Paling en Götz lagen, kwamen 

schijn waarmee hij een paar 
leuke taferelen heeft kunnen 
filmen. De tweede helft van de 
reis verliep gelukkig soepeler. 
Na deze barre tocht kwamen 
we na 15 uur reizen eindelijk 
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er regelmatig klachten over 
nachtelijke kussengevechten. 
Deze werden door de Koning 
veroorzaakt, maar voor hem 
kwamen deze kussengevechten 
ook zeer onverwacht.

Op woensdag zijn we naar het 
naast Zell am Zee’s gelegen ge-
bied Kaprun geweest. Dit was 
ongeveer 15 minuten met de 
bus. In de gondel werden we 
volgens Tweede Wereldoorlog 
begrippen in een overvolle lift 
naar boven vervoerd. Eenmaal 
op de top aangekomen bleek 
het zo hard te waaien en te 
sneeuwen dat het onmogelijk 
was om fatsoenlijk een potje 
te kunnen boarden. Ook onze 
skiënde Dommel had er moeite 
mee. Vroeg in de middag heb-
ben we beneden aan de piste 
een terras gepakt om wat te 
eten en hebben we de eerste de 
beste bus weer teruggepakt.

Op vrijdagavond zijn we uit eten 
geweest bij een restaurant in het 
dorp. De ober die ons bediende was 
behoorlijk nerveus en irritant. Ook 
maakte hij een aantal fouten, zo 
kreeg Aot een andere maaltijd dan 
besteld en kreeg Götz zijn eten pas 
toen de anderen waren uitgegeten. 
Hij meende dan ook dat zijn maal-
tijd van het huis was, maar dat werd 
geweigerd.

Zaterdagochtend was het weer tijd 
om te vertrekken naar Nederland. 
Om 09:30 zaten we in de auto en 
hebben we er twee uur over gedaan 
om daar op de grote weg te komen 
omdat één of andere gladiool een 
brug niet had afgemaakt. Hierdoor 
had Antoon zijn aansluiting op de in-
ternationale trein in Keulen gemist. 
Bij Keulen hadden we afgesproken 
om nog één gezamelijke stop te ma-
ken voor een uitgebreid diner bij de 
Burger King. Na het diner namen 
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we afscheid van Blom en Antoon 
want zij reden richting Amers-
foort. De rest reed door naar het 
clubgebouw om de mensen die 
in Assen wonen af te zetten.
Hier wachtte ons een warm wel-
kom door de mensen die op-
komst draaiden. Helaas was de 
week veel te snel voorbij...

Dit jaar  was de laatste Snowblast 
onder begeleiding van Aot van 
Duftours. Namens alle Laords 
of the boards en Dommel wil ik 
Aot dan ook van harte bedanken 
voor alle goede zorgen en het 
mogelijk maken van deze 10e 
editie van de Snowblast (x10)!
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