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Jotihunt in volle gang!  

De meest recente updates  

Alle tovenaars zijn bij elkaar geroepen om 

van alles bij elkaar te kunstelen. 

Al verscheidene uren zijn tovenaars aan de 

slag geweest met pen, papier, schaar, 

papiermache, hout, verf, stiften, mesjes, 

camera's, zaklampen, kaarsen, sokken, 

mandragora’s, verkleedkleren, spiegels, 

zaklampen, rollende karretjes, uilenpost, 

verschijnende en verdwijnende kaarten(?), 

galatoestanden en ga zo maar door. In deze 

editie van de Ochtendprofeet zullen wij 

jullie deze tonen. 

 

  

 

 

 

 

Hagrid temt een grote Hongaarse Bulstaart  
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De hongaarse Hoornstaart 
De meest recente updates om u door de dag te helpen  

Verschillende Hongaarse Hoornstaarten zijn 

gelokaliseerd in de omgeving van 

Gelderland. Gelukkig was Rubeus Hagrid 

daar om deze dieren te temmen. Pas wel op, 

ze hebben ontzettende nesteldrag en kunnen 

daardoor erg gevaarlijk zijn. Mocht u er een 

tegenkomen als u op pad gaat, bijvoorbeeld 

tijdens het hunten, benader ze dan niet 

zelf!!!!! Bel de organisatie 026 669 0550 

 

 

 

De Hongaarse Hoornstaart wordt beschouwd als de 

gevaarlijkste draak aller draken! 

 

 

Alle dobby’s bij 

elkaar 

Zóóóveel Dobby’s! 

Kruidenkunde 

Uilen Post Service 

Hagrid  

Robby Coltrane 
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Grote groepen Dobby’s bij elkaar verzameld.  
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Alle Dobby’s verzamelen! 
Is jullie groep 

compleet? Maak een 

foto van alle dobbys 

van je groep. Dobby is 

natuurlijk erg trots op 

zijn sokken en houdt 

deze dan ook 

duidelijk in de lucht. 

 

Maak een foto van 

jullie gehele groep 

waarbij iedereen zijn 

sokken in de lucht 

houdt en jullie 

groepslogo duidelijk 

in zicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Kruidenkunde 
 

 

De les kruidenkunde gaat beginnen, dus haast je naar 

de plantenkassen van Zweinstein 

Tijd om je Mandragora eens even wat extra liefde te 

geven, daar groeien plantjes van. 

We zien je Mandragora (echt persoon) in een 

bloempot. De levende Mandragora-plant is herkenbaar 

aan bladeren op het hoofd. 

Armen en handen, als wortels, hangen over de rand van 

de pot. Lijf en gezicht zijn in een natuurlijke kleur 

passend bij het plantje. zodat het één geheel is.  

De Mandragora staat bekend om een zeer sprekende 

gezichtsuitdrukking, dus dat willen we ook terug zien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de pot staat een leerling Kruidenkunde. 

Gekleed in een (bruine) labjas, deze draagt een 

koptelefoon en heeft bijpassende 

gezichtsexpressie. 
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Acteur Robbie Coltrane overleden.  
De meest recente updates om u door de dag te helpen  

Daniel Radcliffe, die in de filmreeks Harry Potter 

himself speelde, noemt Coltrane „een van de 

grappigste mensen” die hij ooit heeft gekend. De 

acteur deelt met Amerikaanse hoe Coltrane hem 

en zijn andere collega’s aan het lachen maakte. „Ik 

voel me ongelooflijk gelukkig dat ik met hem heb 

mogen werken, en ik ben erg verdrietig dat hij is 

overleden. Hij was een geweldige acteur en een 

lieve man.” 

 

Rupert Grint (Ron Weasley) noemt het 

„hartverscheurend om te horen dat Robbie er niet 

meer is”. „Ik zal de geur van sigaren en baardlijm 

nooit vergeten, een prachtige combinatie", schrijft 

Grint op Instagram bij een foto van Hagrid. 

„Niemand anders op deze planeet kon Hagrid 

spelen, alleen Robbie. Net zoals Hagrid in de 

boeken en films was, was Robbie in het leven: 

warm, meelevend en hilarisch.” 

Grint noemt Coltrane verder „een man met een 

groot hart die zelfs decennia later nog steeds voor 

ons zorgde”. De acteur wenst de familie van 

Coltrane heel veel sterkte toe. „Ik zie je aan de 

overkant, Bobser.” 
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Jotihunt 20 jaar!  

De meest recente updates 
 

De Jotihunt bestaat dit jaar 20 jaar! 
De afgelopen jaren hebben we al 
verschillende thema’s gehad: Superhelden, 
De Bokkenrijders, Frankenstijn, Fata 
Morgana, Vikingen, Back to the future en ga 
zo maar door.  
 
Al 20 jaar lang staat er een heel 
organisatieteam voor jullie klaar om er een 
tof thema weekend van te maken. 
 
wist je dat: 
De organisatie bestaat uit een Vossen Contact 
Centre, Webteam, kookstaf, jachtopzieners, 
vossenteams en nog vele andere vrijwilligers! 
 
wist je dat: 
We dit weekend al een paar keer gebeld zijn 
door handhaving en dat we ze per ongeluk 
beantwoord hebben in het thema: ‘U spreekt 
met het ministerie van Tovenaarij, 
Waarzeggerij en alle ander vormen van 
Magie’.  
 
Wist je dat: 
Het opdrachtenteam ontzettend geniet van 
alle inzendingen van de groepen. De 
creativiteit spat er vaak van af! 

 

Organisatieteam 2022 

Licht!  
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Lumos!  

 

Lumos....en er was licht! 

Harry staat op een hoge plek met vrij uitzicht, hij 

richt zijn toverstaf in de lucht en je ziet een 

lichtstraal de lucht in schijnen. 

Voor deze opdracht moet je even jullie 

fotografische skills inzetten om een vette foto in te 

sturen. 
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