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Beste Hobbits, Idris, ouders en 
verzorgers, 
 
Hopelijk heeft iedereen ondanks 
corona een fijne kerst en een fijne 
jaarwisseling meegemaakt. De beste 
wensen voor 2022! Hopelijk staan ons 
de rest van het scoutingjaar een hoop 
gave activiteiten te wachten, die door 
mogen gaan. 
 
De afgelopen weken heeft corona 
weer een hoop roet in het eten 
gegooid. Zo kon het herfstkamp 
afgelopen november helaas niet op 
de normale manier doorgaan. Op de 
zaterdag hebben we de route in Schimmert gelopen. Hij was immers al uitgezet en al het harde werk van de 
leiding mag natuurlijk niet voor niets zijn geweest ;). Die avond hebben we ook nog een gaaf sluipspel gedaan 
op HK, met achteraf frikandellen bij het kampvuur. De dag daarna hebben we samen nog een film gekeken. 
Wij vonden het alsnog een geslaagd weekend! 
 
De week na het herfstkamp hebben we cupcakes en paprikasoep gemaakt. Een geweldige combo, ik weet ‘t… 
Hierboven zie je een paar actiefoto’s, van tijdens het maken van het cupcakebeslag.  
 
Een week later we een Sinterklaasprogramma, met een bezoek van de enige echte SinterRobin en PieterPim! 
We hebben die zaterdag met z’n allen een cadeautjesspel gespeeld. Hopelijk heeft iedereen wat leuks mee 
naar huis genomen! 
 
Rond die tijd stegen de coronacijfers wat meer, waardoor de 
reguliere programma’s er ook weer wat anders uit zijn gaan zien. 
We hebben helaas korter en alleen buiten programma’s op dit 
moment, maar dat mag de pret niet drukken! Zo hebben we 
driepoten leren pionieren en PET-flessen afgevuurd in het park. Er 
komen nog meer leuke buitenprogramma’s jullie kant op, al hopen 
we ook snel weer naar binnen te mogen met deze w-w-winterkou! 
 
Ten slotte nog het lijstje met belangrijke data, deze keer met een 
hele lading ‘‘onder voorbehoud’’: 

• Wanneer het weer kan volgens de maatregelen: 
casinoprogramma. Dit speciale nieuwjaarsprogramma 
hebben jullie nog tegoed van ons! 

• 8, 9 en 10 april: RSW/Smoke (voor de oudsten) 

• 16 april: Heitje voor een Karweitje 

• 23 en 24 april: St. Jorisweekend 
Meer info over deze data volgt zoals gewoonlijk via de mail. 
 
Dat was ‘m voor nu. Groetjes van de leiding, 
Robin, Mylan, Pim en Renée 


