
Planning 

Vrijdag 6-9  Vriendjesdag 

Vrijdag 13-9 Ouderdiner  

Vrijdag 20-9 Geen opkomst 

Vrijdag 27—9 Gewoon opkomst 

Vrijdag 4-10 Gewoon opkomst 

Vrijdag 11-10 Bosspel 

Vrijdag 18-10 Geen opkomst 

Vrijdag 25-10 Halloween 

Vrijdag 1-11  Gewoon opkomst 

Vrijdag 8-11 Gewoon opkomst 

Vrijdag 15-11 Gewoon opkomst 

Zaterdag 23-11 en zondag 24-11 

Welpen weekend!  

Zaterdag 30-11  

Sinterklaas met de Shanti’s 

Vrijdag 6-12 Gewoon opkomst 

Vrijdag 13-12 Podium 

Vrijdag 20-12 Gewoon opkomst 

Vriendjesdag! 

Tijdens de seizoensopening heb-
ben we afscheid genomen van een 
hoop welpen die naar de scouts 
zijn overgevlogen. Gelukkig heb-
ben we ook enkele bevers mogen 
verwelkomen! 

Echter is onze groep nooit vol en 
zijn wij altijd op zoek naar nieuwe 
vriendjes. Daarom hebben we vol-
gende week een speciale vriendjes 
opkomst. Zorg dus allemaal dat je 
een neefje, buurjongen, klasge-
noot of vriend meeneemt naar de 
opkomst! Wij hebben we zin in 
jullie hopelijk ook! 

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) 

De baloebrul 

Wat heeft baloe 
deze keer te 
zeggen? 

Na een heerlijke 
zomervakantie 
moeten we helaas weer naar 
school. Om goed te beginnen twee 
mopjes deze keer: 

Op een dag peutert de kleine 
Jantje in zijn neus. De juffrouw 
vraagt: 'Waarom peuter je in je 
neus?? Antwoordt Jantje: 'Ik zit 
toch op de PEUTERSCHOOL!' 

Twee oenen fietsen op straat. 
Zegt de ene oen tegen de andere: 
'Heb ik mijn fietssleutel wel mee-
genomen?' 

Speciale opkomst! 

Ook in de tweede helft van 2019 
hebben we weer een hele hoop 
leuke opkomsten bedacht waar je 
naar uit kunt kijken. Het is een 
hele waslijst: 

 Het ouderdiner 

 Bosspel 

 Halloween 

 Het welpen weekend 

 Sinterklaas 

 Het podium 

Voor deze super vette activiteiten 
geldt dat jullie gedurende het 
seizoen (wanneer de datum 
nadert) een mail met specifieke 
informatie voor die opkomst van 
ons ontvangen.  

Welkom! 

Voor nieuwe welpen: welkom bij de 
coolste speltak van de scouting. 

Voor bekende welpen: welkom in 
het nieuwe seizoen. 

Wat moet je allemaal weten? De 
welpen hebben opkomst op vrijdag 
avond van 18.15 tot 19.45 uur bij 
de slek. Staat er dus in de plan-
ning “gewoon opkomst” dan is dit 
gewoon van toepassing. 

Alle communicatie gaat bij ons 
face-to-face of via de email. Wij 
zijn altijd te bereiken via  

welpen@olterdissen.nl 

Uitgaande informatie ontvangen 
jullie ook via de mail! 

Mowgli kreet 
Het nieuwsblad voor welpen van scouting 
Fons Olterdissen.  
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Bedankt! 

De inwoners van Veridianburgt 
hebben ons gevraagd om jullie 
nogmaals te bedanken! Jullie heb-
ben super inzet getoond om ie-
dereen even goed van dienst te 
zijn. Lekker koken, de weg zoeken, 
dapper van de tokkel en kaartjes 
smokkelen bij het avondspel. Alles 
is super uitgevoerd! Meer foto’s 
en verhalen zien? Check de site! 


