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Hallo Hobbits, Idris, ouders en verzorgers, 
 
Het is alweer april en jullie weten allemaal wat dat 
betekent: het is tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! 
Sinds de laatste nieuwsbrief hebben we weer een 
hoop programma’s en een kamp gehad, die 
allemaal mochten doorgaan zoals gepland. Wat 
fijn! In het laatste weekend van januari hebben 
we brood gebakken boven het kampvuur (zie de 
sfeerimpressie hiernaast). Soms moest er wat 
verkoold deeg weggeschraapt worden, maar al 
met al smaakten de broodjes heel goed! In de 
weken die daarop volgden hebben we nog een bosspel gedaan en routetechnieken geoefend.  
 
En toen stond carnaval ineens bijna voor de deur. Dat konden we natuurlijk 
niet aan ons voorbij laten gaan! In de week voor carnaval hebben we 
geknutseld. Alle kinderen kreeg een blok steekschuim, waarvan ze iets 
konden maken in carnavalsthema (of niet). Hiernaast zie je twee mooie 
voorbeelden! De week erna was het carnaval en hebben we samen met 
alle andere speltakken van VKG een vossenjacht gedaan in het 
Burgemeester Damenpark. Na het spel hebben we een gezamenlijke VKG-
optocht gelopen richting het HK. Het was een geslaagde middag! Voor wat 
sfeerfoto’s kun je terecht op onze facebookpagina, of op de website. 
 
Na een pionierprogramma en een heuse Kahoot, was het dan eindelijk tijd 
voor het winterkamp! Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Deze 
keer sliepen we in een scoutinggebouw in Nuth. Vanuit Geleen hebben 
jullie je kennis van de routetechnieken toegepast om het kampgebouw te 
vinden, zonder fout te lopen. Respect! Verder hebben we op kamp nog een 
cluedospel gespeeld. Weten jullie nog wie de dader was? Was het Piet 
Saboer, Ferry Kuhlman of toch Felice Dekens? 
 
Wat staat ons nog verder te wachten dit jaar? Laat je verrassen! Wanneer 
deze nieuwsbrief geschreven wordt, staat voor de oudsten de Smoke 
Jamboree voor de deur. We gaan op kamp met andere scoutinggroepen uit de buurt. Het belooft een leuk 
weekend te worden! De jongsten hebben dan lekker een weekje vrij.  
 
Daar is ‘ie weer: het lijstje met belangrijke data, zet ze vooral in de agenda! Meer info volgt nog. 

 16 april: Heitje voor een Karweitje 

 23 april: st. Jorisdag 

 18 en 19 juni: overgangsweekend (voor de jongsten) 

 25 juni: géén programma i.v.m. kaderweekend 
(alle leiding is dan op kamp) 

 9 juli: vlotten bouwen (samen met de Ambiorix) 

 23 juli t/m 31 juli: zomerkamp! 
 
Groetjes van de leiding, 
Robin, Mylan, Pim en Renée 


