
Dzjikamalaya nieuwsbrief 
Scouts Hobbits & Idris – November 2022 

 

Voor vragen H&I: hobbitsidris@scouting-vkg.nl 

Voor meer informatie en nieuwsbrieven van andere speltakken:    www.scouting-vkg.nl 
  
 

Beste Hobbits, Idris en ouders, 
 
Sinterklaas is weer in het land, de dagen worden korter en de nachten worden 
langer… Dat kan maar één ding betekenen: het is tijd voor de H&I-nieuwsbrief 
van november! Meteen ook de laatste van 2022. Zoals gewoonlijk blikken we 
terug op wat we de laatste tijd allemaal hebben uitgespookt. 
 
En wat hebben we al een hoop meegemaakt dit scoutingjaar. De 
hoogtepunten van de laatste paar maanden zijn toch wel het herfstkamp, de 
ontgroening en installatie! Het herfstkamp was op 29 en 30 oktober 
en we zijn naar de Brunsummerheide geweest. Het was maar liefst 

25 graden, dus het was eerder een soort lentekamp!             Op de 
zondagmiddag hebben we (geprobeerd) gipsmaskers te maken, in 
het kader van Halloween. Alleen de leiding die daar het meeste 
verstand van had (Renée) was ziek! De maskers zelf waren dan ook 
geen succes helaas. We hebben er echter wel wat leuke actiefoto’s 
aan overgehouden (zie hiernaast!) 
 
Een paar weken later was het dan eindelijk zo ver: de ontgroening. 
De nieuwe leiding en de jongste H&I zijn erg vies gemaakt, bewijs 
daarvoor vind je rechtsonder in de nieuwsbrief. Hopelijk heeft 
iedereen de eieren, sausjes en yoghurt uit het haar gekregen! Diezelfde avond vond ook de installatie plaats. 
Jullie hebben de belofte afgelegd en zijn nu officieel Scouts. Gefeliciteerd iedereen! 
 
Om alle agenda’s weer even goed te vullen, is hier een lijstje met belangrijke data, zeg maar gerust ‘lijst’: 

• 17 december: herderstocht 
(samen met de Ambiorix); 

• 24 & 31 december: géén 
programma (kerstvakantie); 

• 7 januari: 
nieuwjaarsprogramma; 

• 21 & 22 januari: 
winterkamp; 

• 28 januari: géén programma 
(kaderweekend); 

• 18 februari: 
carnavalsprogramma; 

• 8 april: Heitje voor een 
Karweitje; 

• 15 & 16 april: Sint 
Jorisweekend. 

 
 
Dat was ‘m weer! Groetjes van de 
leiding, 
Renée, Zora, Aryin, Pim en Rens 


