
 
Oktober/november/december  2013 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Nu het nieuwe seizoen weer begonnen 
is, willen wij u graag via deze 
nieuwsbrief informeren over de 
komende tijd. We hebben alweer twee 
opkomsten gedraaid en afgelopen 
zaterdag een geslaagde groepsactie 
gehouden. Met de eerste opkomst 
hebben we gestookt op hoogte en 
onze tweede opkomst bestond uit een 
6-kamp. Het gewonnen groepje kreeg 
een zelfgemaakte prijs die nu in de 
kast in onze ruimte te bewonderen is. 
Zoals u wellicht al hebt kunnen lezen 
via de mail, hebben we met de 
groepsactie tot nu toe €1700,- 
opgehaald, waar wij als groep erg blij 
mee zijn. Van dit geld kan weer 
materiaal of andere doelen bekostigd 
worden. Wilt u nog graag wat wc-
papier in huis halen en daarmee de 
groep steunen? Stuur uw bestelling 
dan naar jrh.timmer@gmail.com. Een 
pak van 8 rollen kost €4 euro, en voor 
€10 euro kunt u drie pakken krijgen. 
 
Tot aan de Houtlaan! Floriaan, Pascal, 
Laurens, Avelien en Rutger 
 

Overvliegen 

 

Op 5 oktober gaan we weer 
overvliegen. Deze dag gaan wij 
afscheid nemen van één verkenner, 
namelijk Robert. Hij zal overvliegen 
naar de rowans. Wij zullen drie nieuwe 
verkenners er bij krijgen vanaf de 
welpen.  

 

Herfstkamp 

 
Tijdens het weekend van 25 t/m 27 
oktober hebben wij weer onze 
jaarlijkse herfstkamp. Dit weekend 
zullen wij ons voornamelijk bezig 
houden met kamperen, koken op eigen 
houtvuur, pionieren en hiketechnieken. 
Te zijner tijd zult u hier nog een mail 
over ontvangen met tijden en kosten.  
 
Wij hebben besloten dat wij dit jaar niet 
naar het regioweekend gaan. De reden 
hiervoor is dat het tegelijkertijd valt met 
het overvliegen en dat de meeste 
ouders hebben gekozen voor één 
kampje in de maand oktober.  

 

Belangrijke data 

 
5 oktober - overvliegen 
 
19 oktober - geen opkomst ivm 
herfstvakantie 
 
25 t/m 27 oktober - Herfstkamp 
 
30 november - Sinterklaasviering 
 
7 december - Installaties 
 
13 december - Gezamenlijke 
avondopkomst (vrijdag ipv 14e) 
 
Informatie treft u aan op onze website; 
http://www.johannespostgroep.nl 
of via onze Facebook-pagina; 
Johannes Post Groep 
 

http://www.johannespostgroep.nl/


Foto's 

 

Winnaars zeskamp 

 

 

 

Groepsactie: wc-papier verkopen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eerste opkomst: stoken op hoogte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede opkomst: zeskamp, ringwerpen 
en klap-A lopen 

     

     

 

 

 


