
Planning 

Vrijdag 17-5 Gewoon opkomst 

Vrijdag 24-5 Gewoon opkomst 

   + Ouderavond 

Vrijdag 31-5 GEEN opkomst 

Vrijdag 7-6  Gewoon opkomst 

Vrijdag 14-6 Gewoon opkomst 

Vrijdag 21-6 Gewoon opkomst 

Vrijdag 28-6 GEEN opkomst 

 

Zaterdag 29-6 

Laatste opkomst van het seizoen 

Verdere infomatie volgt nog. 

 

7-7 t/m 12-7 Zomerkamp 

Nieuwe website! 

We hebben een nieuwe website! 
Kijk snel op www.olterdissen.nl 

Wat nieuw is buiten het uiterlijk? 
Probeer eens in te loggen via de 
knop rechtsboven in beeld. Op 
deze manier krijg je toegang tot 
super sjieke functies zoals 
reageren op nieuws berichten, dat 
is toch super! 

Vanaf nu zetten wij onze foto’s en 
nieuwtjes dan ook op de website 
en niet meer op facebook.  

Vragen, meer informatie nodig of kun je een keertje niet komen?  Mail naar welpen@olterdissen.nl 

Tot vrijdag!  Sanne (Oe), Claudia (Akela), Dennis (Riki-tiki-tavi), Donny (Bageera), Roeland (Chil),  

   Jules (ikki), David (Mang) 

Mannenweekend! 

In het weekend van 13 en 14 april 
kwamen alle dappere mannen bij 
elkaar voor een grote beproeving! 

We kunnen met zekerheid zeggen, 
dat ging hard tegen hard en man 
tegen man. Nadat de deelnemers 
in twee dagen tijd de weg hadden 
gevonden, een smokkelspel hadden 
gespeeld, hebben gestemd op de 
eilandraad en alle eliminatiepro-
even overleefden kon er maar een 
duo de winnaar zijn. Linus en Mag-
nus gefeliciteerd met jullie over-
winning! 

Meer info: check de nieuwe site! 

De baloebrul 

Wat heeft baloe 
deze keer te 
zeggen? 

 

Mop van het kwartaal: 

Een ontdekkingsreiziger komt in 
de jungle. Opeens ziet hij een 
tijger en omdat tijgers heel hard 
kunnen rennen, zet de ontdek-
kingsreiziger het op een lopen. De 
tijger haalt hem al snel in, en zegt: 
“Tikkie, jij bent hem”. 

 

 

 

 

Stafleden bedankt! 

Afgelopen kwartaal was het weer 
tijd voor het jaarlijkse stafuitje. 
Het weekend om alle vrijwilligers 
die zich inzetten voor de kinderen 
van SFO te bedanken voor het 
harde werken.  

Enige smetje op het weekend. De 
deelnemers hebben de mollen niet 
kunnen ontmaskeren. Een van de 
mollen was zelfs onze eigen Donny! 
chapeau! 

Mowgli kreet 
Het nieuwsblad voor welpen van scouting 
Fons Olterdissen.  
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Staf update: 

David is officieel geïnstalleerd!! 

Ouderavond 24-5 

Graag willen we jullie ouders uit-
nodigen voor de ouderavond. Ge-
durende de opkomst (van 18.15 tot 
19.45 uur) wordt u onder het 
genot van een kop koffie en een 
koekje helemaal bijgepraat over 
het aankomende zomerkamp! Dit is 
natuurlijk ook het perfecte mo-
ment voor al uw vragen! Tot dan. 


