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Zit je met 
een EI?

groepsleiding

Eva Van Houdt
Matilde Rymen
Cybren Verhoeven
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Eva Van Houdt
Paulien Wouters
Jente Van den Bergh
Amber Willems
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gmail.com

0495 16 84 45
0492 70 26 14
0471 65 96 05

oudetak.tinamoe@ 
gmail.com

jongetak.tinamoe@ 
gmail.com

Welkoms
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“Wete gij het al?”, een enorm gekende vraag op zaterdag. Want wat zal 
de leiding deze keer wel niet bedacht hebben? Uiteraard weeral een mega 
leuke activiteit. Maar deze vraag gaf ons wel de inspiratie voor de naam 
van ons maandbladje. Om het nog net iets meer te linken aan onze akabe 
veranderden we de lange ij in een eitjes ei. Want de tinamoe is een vogel en 
vogels leggen eitjes :) En het is een leuke woordspeling en best wel uniek. 
En dat zijn we op de akabe, een unieke, leuke bende.

Heb je een leuk weetje of een mop? Of heb je een super leuke tekening of 
knutselwerkje gemaakt? En wil je bovendien dat ook nog eens delen met 
ons allemaal? 
Stuur dan een foto of het tekstje door naar de groepsleiding of breng het 
op zaterdag mee naar de akabe, en dan kom je op de cover of op onze reuze 
leuke pagina!
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4-6/3 jonge tak 6/3 om 11u in Mol4/3 om 19u in Mol

RUIMTEWEEKEND
3-2-1 GOOOOOOO!!!!!!!! En we zijn vertrokken! Met onze raket gaan we 
als echte astronauten vele avonturen tegemoet. We trekken naar de planeet 
Mol, dat zal voor drie dagen onze uitvalsbasis zijn. Tot dan ruimtevrienden!
Ps: vergeet niet jullie maanpas al te oefenen!
Meer info komt via mail.
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19/3 17u aan het lokaal14u aan het lokaal 

9

jonge tak

JUNGLEVERGADERING
Hopelijk zijn jullie niet bang voor tijgers of slangen want vandaag gaan we 
op tocht door de jungle! 
We halen onze innerlijke Mowgli naar boven, gaan dansen met Baloe de 
beer en racen met Bageera de panter. Kom je meedoen? We slingeren aan 
de lianen het avontuur tegemoet! 



2/4 17u aan de lokalen14u aan de lokalenjonge tak

WERELDREISVERGADERING
Van Afrika tot in Amerika. Van op de Himalaya tot in de woestijn. 
Als jij kan kiezen, waar zou jij dan naartoe gaan? Het is vandaag allemaal 
mogelijk want we gaan op wereldreis! 

16/4 17u aan het lokaal14u aan het lokaal jonge tak

PAASEI VERGADERING
Het is Paasvakantie! Dat wil zeggen: paashazen, paasfeesten, maar natuurli-
jk ook PAASEIEREN! 
De paashaas heeft ons beloofd dat hij onze paaseitjes dit jaar extra goed zou 
verstoppen. Wij kunnen dus wel wat hulp gebruiken bij het zoeken! Kom jij 
ons helpen? 



30/4 10u op de parking van de schaatsbaan in Deurnejonge tak

DAGUITSTAP
Yesss! Joepieeee! Jihaaaaaa! Woehoeeeeee!

Vandaag gaan we op daguitstap! Eindelijk een hele dag vol dolle akabepret!
Pak jullie rugzakje met boterhammen, een volle drinkbus en een tienuurtje 
maar al klaar want we gaan op avontuur in het rivierenhof!
Doe zeker jullie t-shirt of trui zichtbaar aan!

17u op de parking van de schaatsbaan in Deurne

Vinden jullie 
deze plekjes 
terug in het 
rivierenhof?



19/3 17u aan de lokalen14u aan de lokalen oude tak

PYJAMAVERGADERING
Vandaag is het de dag waar je ongetwijfeld ooit wel al eens van gedroomd, 
wij in ieder geval wel! Vandaag mag je namelijk gewoon recht vanuit je bed 
naar de akabe komen, want het is pyjamadag. Dat wil zeggen de ultieme 
moment om gewoon je pyjama aan te houden. En wat doe je op zo  
een moment? Wij dachten alvast aan een echt pyjamafeestje!
Neem ook allemaal jullie slaapzak mee!

4-6/3 oude tak 6/3 om 11u in Mol4/3 om 19u in Mol

RUIMTEWEEKEND
3-2-1 GOOOOOOO!!!!!!!! En we zijn vertrokken! Met onze raket gaan we 
als echte astronauten vele avonturen tegemoet. We trekken naar de planeet 
Mol, dat zal voor drie dagen onze uitvalsbasis zijn. Tot dan ruimtevrienden!
Ps: vergeet niet jullie maanpas al te oefenen!
Meer info komt via mail.
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2/4 14u grote markt Lieroude tak

ZONDER THEMADAG
Geen thema of juist wel? Wat is het leugen en wat is de waarheid? Op een 
dag waar niets zeker is hebben we toch één zekerheid! Vandaag zijn we in 
Lier! De bonus? Het wordt een groot plezier!

16/4 17u aan de lokalen14u aan de lokalen oude tak

ALLES OVERHOOP VERGADERING
Ga de uitdaging aan! Wie overleeft het ondanks de obstakels? Wie is 
de sterkste onder de sterksten?  Wie mag er straks eeuwig op het grote 
en legendarische kampioenenbal dansen? 

17u grote markt Lier

Dit is de 
afbeelding 
van zonder 
thema...



30/4 10u op de parking van de schaatsbaan in Deurneoude tak

DAGUITSTAP
Yesss! Joepieeee! Jihaaaaaa! Woehoeeeeee!

Vandaag gaan we op daguitstap! Eindelijk een hele dag vol dolle akabepret!
Pak jullie rugzakje met boterhammen, een volle drinkbus en een tienuurtje 
maar al klaar want we gaan op avontuur in het rivierenhof!
Doe zeker jullie t-shirt of trui zichtbaar aan!

17u op de parking van de schaatsbaan in Deurne

Vinden jullie 
deze plekjes 
terug in het 
rivierenhof?
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feesttEId
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Toon Van Dessel
10/03/2006

oude tak

Casper Schoubs
25/03/11
jonge tak

Paulien Wouters
15/03/2000

oude tak
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