
SEIZOENSOPENING 

Het nieuwe seizoen start met een 
groepsactiviteit in het stadspark van 
Maastricht. Tijdens  de feestelijke 
opening zullen de oudste shanti’s 
Lara K, Lara P, Desirée, Denise, Skye, 
Lotte en Indy overvliegen naar de 
scouts. Wij wensen jullie veel plezier 
en succes bij de scouts! 
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Lees verder op de achterkant à à à 

Hallo Shanti’s, ouders en andere belangstellenden! Leuk dat jullie de 
Shantikrant lezen J. Hier kunnen jullie alle nieuwtjes vinden over onze 
speltak en lezen wat we de komende weken gaan doen. In deze editie 
blikken we o.a. vooruit op de seizoensopening en de herstbivak. Veel 
leesplezier J! 

NIEUW STAFLID 

Dit jaar verwelkomen wie niet alleen 
nieuwe shanti’s, maar ook een nieuw 
staflid! Wij verheugen ons op het 
komende seizoen! In deze shantikrant 
stelt zij zich voor J 

Hoi lieve shanti’s, 

Vanaf dit seizoen zullen jullie mij vaker 
voorbij zien komen als nieuw co-
staflid. Een co-staflid houdt in dat ik 
niet altijd aanwezig kan zijn, maar 
zoveel mogelijk probeer in te 
springen waar ik kan. Vorig seizoen 
heb ik al een paar dagen 
meegelopen met jullie en dat vond ik 
ontzettend leuk! Ik heb er heel veel 
zin in om met elkaar nieuwe, 
spannende, leuke en toffe avonturen 
te gaan beleven. Tot snel! Groetjes 
Kirsten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOUT-IN EN HERFSTBIVAK 

Begin oktober organiseren we een 
herfstbivak. Meer informatie rondom dit 
kamp volgt zo snel mogelijk J. Daarnaast 
zal er op 21 september geen opkomst 
plaatsvinden. Fabrice, Karlijn, Tom en Ellen 
zullen dan naar de Scout-In gaan, een 
kamp voor stafleden. Tijdens dit 
evenement volgen wij verschillende 
workshops, zodat wij (o.a.) nieuwe 
inspiratie opdoen voor het organiseren 
van opkomsten en kampen. 



BELANGRIJKE WEETJES                                                                                        
De opkomst begint normaal gesproken om 9.30u, zorg dat je er uiterlijk om 9.25u bent 
zodat we op tijd kunnen beginnen * Wanneer een Shanti niet naar een opkomst kan 
komen, meld haar dan alsjeblieft (op tijd) even af * Kijk op www.olterdissen.nl of op onze 
FB-groep voor meer verslagen en foto’s  

PLANNING                               
Zaterdag 24 aug: seizoensopening                    
Zaterdag 31 aug: Gewone opkomst 
Zaterdag 7 sept: vriendinnetjesdag 
Zaterdag 14 sept: Gewone opkomst                     
Zaterdag 21 sept: Geen opkomst! 
Zaterdag 28 sept: Gewone opkomst                                               
Zaterdag en zondag (2-3 nov): 
herfstbivak                   

  

TERUGBLIK ZOMERKAMP 

Het zomerkamp was een groot succes! 
Benieuwd naar alle belevenissen? Ga 
dan snel naar www.olterdissen.nl. Vanaf 
dit seizoen zullen wij regelmatig de 
groepssite (i.p.v. de facebookgroep) 
aanvullen met verslagen en foto’s.  

VRIENDINNETJESDAG 

Om de spelletjes en activiteiten tijdens 
de opkomsten nog leuker te maken, 
willen wij graag meer leden werven. 
Want: meer shanti’s = cool! J Op 7 sept 
organiseren wij daarom een 
vriendinnetjesdag. Neem allemaal een 
vriendinnetje mee! Er zijn geen kosten 
aan verbonden, iedereen mag immers 
drie keer gratis komen kijken. Geef wel 
even tijdig via e-mail door wie je 
meeneemt.  Wil je al op een later 
moment een keer een vriendinnetje 
meenemen naar een opkomst? Dat kan! 
Geef dit dan ook tijdig door J. 

EHB(S)O 

Wij feliciteren Karlijn met het behalen van 
haar EHBO-diploma. Nu kunnen wij -
shanti’s en stafleden - ons met een gerust 
hart bezeren ;).  

          

 

WIST JE DAT? 

De welpengroep in Nederland dit jaar 
200 jaar bestaat? Ook wij zullen hier 
uiteraard aandacht aan besteden. Hoe? 
Dat is nog geheim J. 


