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welkomswoordje
contactgegevens
kalender
activiteiten jonge tak
activiteiten middelste tak
activiteiten oude tak
verjaardagen

p2
p3
p4-7
p8-11
p12-15
p16-19
p20-21

LEIst Zit je met 
een EI?

groepsleiding

Eva Van Houdt
Matilde Rymen
Cybren Verhoeven

Jins
16-23j

Cybren Verhoeven
Milena Van Looy

Kawellen
6-10j

Jente van den Bergh
Ysaura van Assche

groepsleiding.tinamoe@
gmail.com

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

Jonggivers
11-15j

Matilde Rymen
Elien Vekemans
Eva Van Houdt
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3-5/3kawellen

WEEKEND
Beste ouders en leden,
Dear parents and members,
Bestos ouderos enos ledos,
Chè paran ak manm yo,
E nā mākua a me nā lālā,
Abazali abathandekayo namalungu,
Kära föräldrar och medlemmar,
Għeżież ġenituri u membri,
Ry ray aman-dreny sy mpikambana malala,
Cari genitori e soci,

Snapten jullie ook maar twee van de 10 zinnetjes? Geen probleem! 
Je hebt nog even tijd om je talen wat bij te schaven. Al zou dat wel 
handig zijn aangezien we een heuse wereldreis gaan maken. Jaja, 
we gaan van België naar China, Canada en Antartica. Misschien 
dat we ook wel stoppen in Mexico, Zuid-Afrika en Malta. Natuurli-
jk zijn Australië en Nieuw-Zeeland ook wel erg aantrekkelijk.... Je 
leest het er kunnen nog 1001 bestemmingen bijkomen. Maar als 
deze je alvast prikkelen, zouden wij zeggen, Alle verdere info is te 
vinden in het weekendboekje dat via mail werd verstuurd.
Schrijf jullie zeker in voor 19/2!
Reizen jullie van 3-5 maart mee met “AIR TINAMOE”?

Vele Hawaiaanse, Italiaanse en Mexicaanse groetjes,
Uw stewards en stewardessen van deze reis 
(anders gekend als de leidingsploeg ;)

18/3

17u aan het zwembad in Herentals 

14u aan het zwembad in Herentals kawellen

ZWEMMEN
Ik duik 
Ik duik
In mijn bubbel van blij
Ik zwem in geluk
In het water ben ik mij

OPGELET!
Enkel aanspannende zwembroekjes
Haren moeten vast! BV in een staart
Ook leden in een rolstoel kunnen in dit zwembad mee komen zwemmen.

Gelieve deze forms voor 7/3 in te vullen: 
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1r_4hh3dfZA54AOd349EaYi2bUKj-
FAdTECRj15pCjVDQ/edit?usp=forms_home&ths=true



1110

STRATEGO
Zijn alle serganten, verkenners en kapiteinen maar ook spionnen klaar 
voor een groot avontuur? Wie lukt het als eerst de vlag van het andere team 
te bemachtigen? En wie vindt als eerst de schat van de machtige kolonel? 
Maar, pas op voor de bommen! 

15/4kawellen1/4kawellen 17u aan het lokaal14u aan het lokaal 

DISNEYVERGADERING
We gaan vandaag naar de wondere wereld van Disney. Met onze gids 
Mickey Mouse gaan we heel de wereld van Disney rond! Van wonderland 
naar de onderwater wereld en van de Sahara naar arendell, we gaan het 
allemaal ontdekken! Kom mee op deze magische reis

17u aan het lokaal14u Kessels Heide
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kawellen

Wat is het verschil tussen 
een paard en een ezel?

Antwoord: een paard staat 
in de wij en een ezel dat 
ben jij

Welk dier bestaat voor 
75% uit wol?

Antwoord: een wolf

Hoe komt een wit paard 
uit de zwarte zee?

NAT!!

Waarom gaat een slak 
nooit op reis?

Antwoord: omdat ie 
altijd thuis is!

29/4 17u Het Karrewiel9u50 Het Karrewiel

DAGUITSTAP OP DE BOERDERIJ

Eens kijken of de dieren op de boerderij even hard moeten lachen met 
onze boerderij-mopjes als jij ongetwijfeld gedaan hebt!
Dit wil zeggen dat we een hele dag samen op uitstap naar 
een boerderij gaan.

BELANGRIJKE INFO
1) Schrijf jullie zoon of dochter in voor deze daguitstap via de google 
forms. https://docs.google.com/forms/d/11MWtcHOC9B-

bqBovOECTh7EyxgU_W9pRP-edtWBrdPQ0/edit

2) We spreken om 9u50 af aan kinderboerderij “het karrewiel”. Om 17u 
zit onze dag er op en mogen jullie je zoon of dochter weer ophalen.

Het karrewiel
Troon 9 
2280 Grobbendonk

3) Neem een lunchpakket, drinkbus, en koek/fruit mee
4) Doe schoenen aan die vuil mogen worden
5) Neem je regenjas mee
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3-5/3jonggivers

WEEKEND
Beste ouders en leden,
Dear parents and members,
Bestos ouderos enos ledos,
Chè paran ak manm yo,
E nā mākua a me nā lālā,
Abazali abathandekayo namalungu,
Kära föräldrar och medlemmar,
Għeżież ġenituri u membri,
Ry ray aman-dreny sy mpikambana malala,
Cari genitori e soci,

Snapten jullie ook maar twee van de 10 zinnetjes? Geen probleem! 
Je hebt nog even tijd om je talen wat bij te schaven. Al zou dat wel 
handig zijn aangezien we een heuse wereldreis gaan maken. Jaja, 
we gaan van België naar China, Canada en Antartica. Misschien 
dat we ook wel stoppen in Mexico, Zuid-Afrika en Malta. Natuurli-
jk zijn Australië en Nieuw-Zeeland ook wel erg aantrekkelijk.... Je 
leest het er kunnen nog 1001 bestemmingen bijkomen. Maar als 
deze je alvast prikkelen, zouden wij zeggen, Alle verdere info is te 
vinden in het weekendboekje dat via mail werd verstuurd.
Schrijf jullie zeker in voor 19/2!
Reizen jullie van 3-5 maart mee met “AIR TINAMOE”?

Vele Hawaiaanse, Italiaanse en Mexicaanse groetjes,
Uw stewards en stewardessen van deze reis 
(anders gekend als de leidingsploeg ;)

18/3

17u aan het zwembad in Herentals 

14u aan het zwembad in Herentals jonggivers

ZWEMMEN
Ik duik 
Ik duik
In mijn bubbel van blij
Ik zwem in geluk
In het water ben ik mij

OPGELET!
Enkel aanspannende zwembroekjes
Haren moeten vast! BV in een staart
Ook leden in een rolstoel kunnen in dit zwembad mee komen zwemmen.

Gelieve deze forms voor 7/3 in te vullen: 
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1r_4hh3dfZA54AOd349EaYi2bUKj-
FAdTECRj15pCjVDQ/edit?usp=forms_home&ths=true
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1/4 17u aan de lokalen14u aan de lokalenjonggivers

DAG OMGEKEERDE
Nee is ja, Ja is nee
Hallo is dag, dag is hallo
Kun jij raden wat we 
vandaag gaan doen?
In dit tekstje zit er al een tip 
verstopt.

Heb jij een spiegel om te lezen wat 
we vandaag gaan doen?

HET GROOTSTE LICHT
Ben jij het grootste licht? Kan jij een brug bouwen van spaghetti? 
Of ben je meer voor de hole in one met een patat? We komen het 
vandaag te weten. 

15/4 17u aan het lokaal14u aan het lokaal jonggivers
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29/4jonggivers 17u Het Karrewiel9u50 Het Karrewiel

Wat is het verschil tussen 
een paard en een ezel?

Antwoord: een paard staat 
in de wij en een ezel dat 
ben jij

Welk dier bestaat voor 
75% uit wol?

Antwoord: een wolf

Hoe komt een wit paard 
uit de zwarte zee?

NAT!!

Waarom gaat een slak 
nooit op reis?

Antwoord: omdat ie 
altijd thuis is!

DAGUITSTAP OP DE BOERDERIJ

Eens kijken of de dieren op de boerderij even hard moeten lachen met 
onze boerderij-mopjes als jij ongetwijfeld gedaan hebt!
Dit wil zeggen dat we een hele dag samen op uitstap naar 
een boerderij gaan.

BELANGRIJKE INFO
1) Schrijf jullie zoon of dochter in voor deze daguitstap via de google 
forms. https://docs.google.com/forms/d/11MWtcHOC9B-

bqBovOECTh7EyxgU_W9pRP-edtWBrdPQ0/edit

2) We spreken om 9u50 af aan kinderboerderij “het karrewiel”. Om 17u 
zit onze dag er op en mogen jullie je zoon of dochter weer ophalen.

Het karrewiel
Troon 9 
2280 Grobbendonk

3) Neem een lunchpakket, drinkbus, en koek/fruit mee
4) Doe schoenen aan die vuil mogen worden
5) Neem je regenjas mee
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3-5/3jins

WEEKEND
Beste ouders en leden,
Dear parents and members,
Bestos ouderos enos ledos,
Chè paran ak manm yo,
E nā mākua a me nā lālā,
Abazali abathandekayo namalungu,
Kära föräldrar och medlemmar,
Għeżież ġenituri u membri,
Ry ray aman-dreny sy mpikambana malala,
Cari genitori e soci,

Snapten jullie ook maar twee van de 10 zinnetjes? Geen probleem! 
Je hebt nog even tijd om je talen wat bij te schaven. Al zou dat wel 
handig zijn aangezien we een heuse wereldreis gaan maken. Jaja, 
we gaan van België naar China, Canada en Antartica. Misschien 
dat we ook wel stoppen in Mexico, Zuid-Afrika en Malta. Natuurli-
jk zijn Australië en Nieuw-Zeeland ook wel erg aantrekkelijk.... Je 
leest het er kunnen nog 1001 bestemmingen bijkomen. Maar als 
deze je alvast prikkelen, zouden wij zeggen, Alle verdere info is te 
vinden in het weekendboekje dat via mail werd verstuurd.
Schrijf jullie zeker in voor 19/2!
Reizen jullie van 3-5 maart mee met “AIR TINAMOE”?

Vele Hawaiaanse, Italiaanse en Mexicaanse groetjes,
Uw stewards en stewardessen van deze reis 
(anders gekend als de leidingsploeg ;)

18/3

17u aan het zwembad in Herentals 

14u aan het zwembad in Herentals jins

ZWEMMEN
Ik duik 
Ik duik
In mijn bubbel van blij
Ik zwem in geluk
In het water ben ik mij

OPGELET!
Enkel aanspannende zwembroekjes
Haren moeten vast! BV in een staart
Ook leden in een rolstoel kunnen in dit zwembad mee komen zwemmen.

Gelieve deze forms voor 7/3 in te vullen: 
https://docs.google.com/forms/u/2/d/1r_4hh3dfZA54AOd349EaYi2bUKj-
FAdTECRj15pCjVDQ/edit?usp=forms_home&ths=true
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1/4jins

KOOKVERGADERING
Potten, pannen, messen, vorken, lepels en ga zo maar door je kan het 
allemaal gebruiken in de keuken. Neem gerust al eens een kijkje in de 
kook boeken van je ouders en oefen er alvast maar op los want vandaag is 
het kookvergadering en ga je moeten laten zien dat je er wel iets van bakt! 
Hopelijk geen zwarte brei maar een lekkere ... verassing! Op het einde van 
de vergadering. 

17u aan de lokalen14u aan de lokalen

Landelijke Gilden

OMGEKEERDE VERGADERING
Gisteren tot 14 van 17u gaan we niet spelen en veel saaie dingen 
doen kom dus zeker niet naar de akabe. 
Alle gekheid op een stokje. We doen vandaag omgekeerde ver-
gadering. We beginnen dus met het einde van onze vergadering! 
We zien je graag verschijnen met je schoenen aan je handen en je 
broek over je hoofd!

15/4 17u aan het lokaal14u aan het lokaal jins

Bouwwereld.nl
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29/4jins 17u Het Karrewiel9u50 Het Karrewiel

DAGUITSTAP OP DE BOERDERIJ

Eens kijken of de dieren op de boerderij even hard moeten lachen met 
onze boerderij-mopjes als jij ongetwijfeld gedaan hebt!
Dit wil zeggen dat we een hele dag samen op uitstap naar 
een boerderij gaan.Wat is het verschil tussen 

een paard en een ezel?

Antwoord: een paard staat 
in de wij en een ezel dat 
ben jij

Welk dier bestaat voor 
75% uit wol?

Antwoord: een wolf

Hoe komt een wit paard 
uit de zwarte zee?

NAT!!

Waarom gaat een slak 
nooit op reis?

Antwoord: omdat ie 
altijd thuis is!

BELANGRIJKE INFO
1) Schrijf jullie zoon of dochter in voor deze daguitstap via de google 
forms. https://docs.google.com/forms/d/11MWtcHOC9B-

bqBovOECTh7EyxgU_W9pRP-edtWBrdPQ0/edit

2) We spreken om 9u50 af aan kinderboerderij “het karrewiel”. Om 17u 
zit onze dag er op en mogen jullie je zoon of dochter weer ophalen.

Het karrewiel
Troon 9 
2280 Grobbendonk

3) Neem een lunchpakket, drinkbus, en koek/fruit mee
4) Doe schoenen aan die vuil mogen worden
5) Neem je regenjas mee
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feesttEId
Toon Van Dessel

10/3
Jins

Ysaura Vanassche
29/3

Leiding
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