
Bambi      
  Gazet 
Introductie 
Hallo Kabouters en ouders en andere 
belangstellenden! Lang geleden maar 
toch……..weer een Bambigazet. In deze editie 
een korte terugblik en een planning van de 
activiteiten voor de komende weken en nog 
veel meer! Kortom: Alle belangrijke informatie 
voor onze Kabouters en ouders/verzorgers! 

Installatie en spel (06-02)   
Zaterdag 06-02 was het dan eindelijk zover! 
Merle en Yvana werden geïnstalleerd! We 
gingen hiervoor naar het Europapark in 
Gronsveld, waar  de plechtigheden werden 
voltrokken in bijzijn van familie. Het resultaat 
waren twee, zo trots als een pauw, stralende 
kabouters die geheel klaar staan om onze 
kabouterwet zo goed mogelijk te gaan 
nastreven. Vóór de installatie was Peter al heel 
ijverig gestart met het sjorren van een van de 
vier driepoten die we nodig hadden voor het 
aansluitende spel: Vlaggenroof! Nadat de kids 
een sprintje door het park getrokken hadden 
onder het genot van een stralend zonnetje, 
kregen ze de opdracht de overige driepoten nog 
in elkaar te sjorren. Mede dankzij het goede 
teamwork onder leiding van  onze ervaren 
volkjesleidsters, werden binnen no time de 
overige driepoten overeind gezet en kon het 
spel beginnen!! De bedoeling was om zo snel 
mogelijk de vlaggen van een ander volkje te 
veroveren, maar als je leven werd afgenomen 
moest je zo snel mogelijk naar de centrale post 
om een nieuw lint, oftewel nieuw leven, te 
halen. Helaas vloog de tijd om en veel te snel 
moesten we weer terug te keren naar de 
afgesproken ophaalplaats. 
Carnavalsbal (12-02) 
Kijk voor ons verslag en foto’s op onze site 
www.olterdissen.nl en dan kabouters 

Jubjam activiteit (26-2) 
Deze opkomst was samen met de Welpen en de 
Scouts als “opwarmertje” voor de JubJam 
Zie ook hiervoor onze site 
Moeder/dochter weekend (6/7 -3) 
Het was weer een geweldig weekend. Op onze 
site vinden jullie een fotoverslag 
Speciale dank aan Jos, Fanny, Simone, Chiara 
en alle kabouters, ouders en aanhang voor hun 
bijdrage aan dit mooie weekend. 
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Installatie Marjo (13-3) 
Vandaag was een vreemde dag voor Marjo. 
Eerst moest ze een programma voorbereiden 
en halverwege werd ze onderbroken. Ze wist 
niet dat er een installatie voor haar gepland 
was. Zie voor foto en verslag onze site….. 
Dot painting Aboriginals (20/3) 
Zie ook hier ons foto verslag. 
Potgrondactie (27-3) 
Geldactie om ons kas aan te vullen door zakken 
potgrond te verkopen in De Heeg samen met 
de welpen, pivo’s, explorers en scouts. 

Paas actie (3/4) 
Deze dag was een hele geinige en lange dag 
voor sommigen. We gingen met de kabouters 
een heel eindje lopen door modder, water, 
veld, bos en greppels. We moesten naar een 
bepaald punt lopen in bos waar de staf vooraf 
al chocolade paaseitjes, paashazen en grote 
verrassingseieren verstopt had ( jullie moesten 
de auto van Peter eens zien zooooo vies :-) De 
Kabouters wisten echter van niets. Bijna 
aangekomen op DE plek moesten de kabouters 
een heel stuk lopen met de das als blinddoek 
en de handen op de schouders van de 
voorgangster. Een kwestie van vertrouwen dus 
en in het begin ging het wat stroefjes maar al 
snel waren ze perfect op elkaar afgestemd al 
was het voor hun wel wat eng soms. Toen we 
op de plek aankwamen moesten ze per volkje 
bij elkaar gaan staan en na een korte uitleg 
gingen ze heel enthousiast op zoek naar de 
vele eieren. Toen (bijna) alles gevonden was 
moesten we natuurlijk terug naar de Slek. Bij 
terugkomst werd alles geteld en de winnaar 
ontving natuurlijk een hartje. Tot slot werd 
alles eerlijk verdeeld onder de aanwezigen en 
gingen de meesten weer huiswaarts. Enkele 
doorgewinterde kabouters gingen samen met 
Peter verder met de verkoop van potgrond in 
Heugem. Omstreeks 15.00 uur was het 
welletjes geweest en gingen ook wij naar huis. 
Verhaal in 9 delen deel1 (10/4) 
Deze opkomst stond in het teken van zelf een 
stripverhaal maken. Per volkje moesten de 
kabouters een verhaal verzinnen/maken in 9 
stukjes. Dus eerst een ontwerp maken met 
tekst daarna het ontwerp op 9 grote vellen 
uitwerken. De moeilijkheid was dat het in een 
logische volgorde moest worden gemaakt. 
Versteld stonden wij als stafleden toe we zagen 
hoe de kabouters in hun volkje zoveel 
creativiteit en enthousiasme uitstraalden. 



De opkomst was echter te kort om het af te 
krijgen en iedereen stemde ermee in dat we dit 
de volgende opkomst af zouden maken. 

Verhaal in 9 delen deel 2 (17/4) 
Zoals afgesproken was deze opkomst bestemd 
voor het afmaken van dit programma. Echter 
waren sommige volkjes zeer goed en snel in 
het afronden dat zij kleine spelletjes mochten 
meenemen en natuurlijk ermee gaan spelen 
zodat de andere volkjes ook hun verhaal 
konden afmaken. Halverwege de opkomst was 
ALLES af en de volkjes moesten hun verhaal 
doorgeven aan een ander volkje. De kunst was 
natuurlijk om het verhaal in de goede volgorde 
te leggen. Na 4 rondes werd bepaald wie als 
eerste en snelste alle verhalen goed had 
neergelegd en werden de hartjes verdeeld 
onder de diverse volkjes. 
Het was een uitermate leervolle opkomst en 
iedereen was dik tevreden! Complimenten! 

Levend Stratego in het bos (24/4) 
Deze opkomst moesten de Kabouters met de 
fiets naar het bos om daar Levend Stratego te 
gaan spelen. Aan de rand van het bos werden 
na een heuse fietstocht van wel 15 minuten alle 
fietsen aan elkaar vastgemaakt. Van daar uit 
liepen we verder het bos in waar Marjo het spel 
ging uit leggen waarna de kabouters aan de 
slag gingen. Het ene na het andere kaartje 
werd veroverd maar de vlaggen die ze per 
team moesten verstoppen werd uiteindelijk niet 
veroverd. De tijd vliegt om met zo een spel en 
om 11.15 moesten we alweer richting ons 
gebouw om tenslotte daar te sluiten. Moe en 
voldaan vertrokken de kabouters weer 
huiswaarts. 
Koniginnedag (én 1-5 én 2-5)  
Deze dag was geen echte opkomst maar was 
voor de kabouter liefhebbers die zin hadden om 
gezellig een dag samen te zijn in de stad. 
Tevens waren ook aanwezig een Bever met 
ouder, 2 World Jamboree deelnemers en 
Explorers aanwezig. Op deze dag gingen we in 
de stad op de vrijmarkt staan om 2e hands 
spulletjes te verkopen. We hadden een heel 
mooi plekje waar ook de waterscouting van Jan 
van Gent aanwezig  was om hun spulletjes te 
verkopen. De explorers en een groot deel van 
de aanwezige kabouters deden zelfs mee aan 
een geldactie. Dit hield in dat we zwerfvuil 
gingen opruimen en de ouderen meehielpen 
aan de bar. De echte die-hards kwamen de dag 
erna en zelfs de zondag nog helpen. Het was 
reuze gezellig en de opbrengst was super. Zo 
haalden de Kabouters alles bij elkaar een 
bedrag van 236 euro op. De explorers zelfs 350 
euro wat ten goede kwam van hun 
zomerkamp!! 
Onze leden op dit moment! 
Op dit moment telt de Kaboutergroep 19 
Kabouters en hopen dat binnenkort zich weer 
een aantal nieuwelingen gaan melden. 
 

Ze staan er ieder maand in omdat ze erg 
belangrijk zijn! De kabouter ouders en 
verzorger weetjes 
 
1) De kabouteropkomsten beginnen om 9:30 
uur. Let er dus op dat je om 9:20u bij het 
gebouw bent zodat we op tijd met een 
programma kunnen beginnen. 
 
2) Wanneer een kabouter om welke reden dan 
ook niet naar een opkomst kan komen, meld 
haar dan even af. Zo hoeven wij niet onnodig te 
wachten. 
 
3) Zorg altijd voor goede wandelschoenen want 
we gaan er soms ruig ertegenaan en dan is het 
belangrijk voor goede ondersteuning van de 
voetjes 
 

4) Kleding  ► Altijd in Kabouteroutfit met das   
                        MET je naam erin 
 

5) Afmelden ► Bij Peter 
 

Teamleider en algemene dingen 
  ►Peter 06 – 43-74 98 36 

             wepa@live.nl  
 

Algemeen e-mail adres   
                    ►kabouters@olterdissen.nl 
 
Website 
Check onze website www.olterdissen.nl voor 
leuke info en FOTO’S !! 
 
Planning de komende tijd 
 
15 mei  Scouts2day 
22 mei Koken (let op!! opkomst tot 12.30) 
29 mei Morse en semafoor 
4,5,6 juni GROEPSWEEKEND 
12 juni Grottenbezoek 
19 juni Paralympics 
26 juni Muziek/toneel 
3 juli Speciale opkomst door Kabouters!!!! 
10 juli Frisbeegolf 
17 juli Speciale opkomst door Kabouters!!!! 
 
Tot slot 
Dit was het weer voor deze Bambi gazet en 
indien er twijfels zijn over een opkomst dan 
laat het ons alsjeblieft weten! 
 
Tot Zaterdag!                

Annika, Marjo en Peter 
 
p.s Lijkt het u leuk om als staflid mee te werken bij 
onze groep of kent u iemand? Bel dan even met 
Angelique Gordijn 06-36180439 
of mail contact@olterdissen.nl 
 


