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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

oude tak
16-23j

Cybren Verhoeven
Milena Van Looy

jonge tak
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

oudetak.tinamoe@ 
gmail.com

jongetak.tinamoe@ 
gmail.com

middelste tak
11-15j

Matilde Rymen
Elien Vekemans
Eva Van Houdt

middelstetak.tinamoe@ 
gmail.com
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STARTDAG
Het nieuwe scoutsjaar DAS GOESTING in superleuke spelletjes, nieuwe 
vrienden maken, avonturen beleven, op weekend gaan,.... EN dat is ook 
goesting in onze startdag! Dit jaar organiseren we onze startdag op 17 sep-
tember.
Deze dag biedt de perfecte gelegenheid voor nieuwe leden om samen met 
hun ouders eens een kijkje te komen nemen in de lokalen en kennis te mak-
en met de leiding. Natuurlijk zijn onze ervaren leden ook meer dan welkom. 
We zorgen namelijk voor een springkasteel zodat alle leden zich helemaal 
kunnen uitleven! Terwijl kunnen de ouders genieten van een lekker drankje 
op ons terras. We kijken ernaar uit om jullie (terug) te zien! Tot dan! 

1/10 17u aan het lokaal14u aan het lokaal jonge tak

CLUEDO
Bella, de koe van boer Jos is deze nacht vermoord. Ze was de lieveling van 
het dorp. De burgemeester wil enorm graag dat dit mysterie opgelost wordt. 
Zijn politiekorps lag met de griep in bed. Dus ze vroegen onze hulp. Wij 
staan alvast paraat! Jij ook?

17/9 Vrij tussen 14u en 17u aan de lokalenjonge tak
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15/10 17u aan de lokalen14u aan de lokalenjonge tak

HIGHLANDGAMES
Beste vrienden vandaag trekken we naar de Schotse Hooglanden. 
Hiervoor zijn er wel enkele belangrijke zaken:
 - Scheer jullie benen niet
 - Neem jullie doedelzak mee
 - Smeer jullie spierballen
 - Haal jullie beste Schots maar boven, wij kennen al 
een woordje: cludgie
 - En doe jullie schotse rokken aan! Ps hou wel je 
onderbroek aan;)
Gus an air sin!

29/10 17u aan het lokaal14u aan het lokaal jonge tak

HEKSENOPLEIIDING
Hokus pokus pas
Ik wou dat ik een heks was
Hokus pokus witte kool
Welkom in de toverschool
Hokus pokus gespikkeld ei
Kom maar in je griezeligste kledij
Hokus pokus vieze brei
Toverstok en mantel erbij
Abracadabra sim salabim
Hebben jullie er al zin in?
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STARTDAG
Het nieuwe scoutsjaar DAS GOESTING in superleuke spelletjes, nieuwe 
vrienden maken, avonturen beleven, op weekend gaan,.... EN dat is ook 
goesting in onze startdag! Dit jaar organiseren we onze startdag op 17 sep-
tember.
Deze dag biedt de perfecte gelegenheid voor nieuwe leden om samen met 
hun ouders eens een kijkje te komen nemen in de lokalen en kennis te mak-
en met de leiding. Natuurlijk zijn onze ervaren leden ook meer dan welkom. 
We zorgen namelijk voor een springkasteel zodat alle leden zich helemaal 
kunnen uitleven! Terwijl kunnen de ouders genieten van een lekker drankje 
op ons terras. We kijken ernaar uit om jullie (terug) te zien! Tot dan! 

1/10 17u aan het lokaal14u aan het lokaal 

CLUEDO
Bella, de koe van boer Jos is deze nacht vermoord. Ze was de lieveling van 
het dorp. De burgemeester wil enorm graag dat dit mysterie opgelost wordt. 
Zijn politiekorps lag met de griep in bed. Dus ze vroegen onze hulp. Wij 
staan alvast paraat! Jij ook?

17/9 Vrij tussen 14u en 17u aan de lokalenmiddelste tak middelste tak
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15/10 17u aan de lokalen14u aan de lokalen

HIGHLANDGAMES
Beste vrienden vandaag trekken we naar de Schotse Hooglanden. 
Hiervoor zijn er wel enkele belangrijke zaken:
 - Scheer jullie benen niet
 - Neem jullie doedelzak mee
 - Smeer jullie spierballen
 - Haal jullie beste Schots maar boven, wij kennen al 
een woordje: cludgie
 - En doe jullie schotse rokken aan! Ps hou wel je 
onderbroek aan;)
Gus an air sin!

29/10 17u aan het lokaal14u aan het lokaal 

HEKSENOPLEIIDING
Hokus pokus pas
Ik wou dat ik een heks was
Hokus pokus witte kool
Welkom in de toverschool
Hokus pokus gespikkeld ei
Kom maar in je griezeligste kledij
Hokus pokus vieze brei
Toverstok en mantel erbij
Abracadabra sim salabim
Hebben jullie er al zin in?

middelste tak middelste tak
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STARTDAG
Het nieuwe scoutsjaar DAS GOESTING in superleuke spelletjes, nieuwe 
vrienden maken, avonturen beleven, op weekend gaan,.... EN dat is ook 
goesting in onze startdag! Dit jaar organiseren we onze startdag op 17 sep-
tember.
Deze dag biedt de perfecte gelegenheid voor nieuwe leden om samen met 
hun ouders eens een kijkje te komen nemen in de lokalen en kennis te mak-
en met de leiding. Natuurlijk zijn onze ervaren leden ook meer dan welkom. 
We zorgen namelijk voor een springkasteel zodat alle leden zich helemaal 
kunnen uitleven! Terwijl kunnen de ouders genieten van een lekker drankje 
op ons terras. We kijken ernaar uit om jullie (terug) te zien! Tot dan! 

17/9 Vrij tussen 14u en 17u aan de lokalenoude tak 1/10 17u aan het lokaal14u aan het lokaal oude tak

VERRASSINGSVERGADERING
Vandaag is onze eerste echte activiteit van dit scoutsjaar en we hebben al 
meteen een verrassing voor jullie in petto!! Ben jij ook zo benieuwd wat we 
gaan doen vandaag? 
We geven alvast een kleine tip: je hebt zelf veel invloed op het verloop van 
ons spel...
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17u aan de lokalen14u aan de lokalen oude tak

WETENSCHAPSVERGADERING
We halen vandaag onze innerlijke wetenschapper naar boven. Ben jij 
de nieuwe Albert Einstein of toch eerder een verstrooide professor? 
We ontdekken het vandaag samen tijdens het uitvoeren van de coolste 
experimenten. 

21u30 aan de lokalen19u30 aan de lokalenoude tak

HALLOWEEN
We spreken vanavond af aan de Kesselse Heide om lekker te griezelen. 
Durf jij het aan? Of ben je stiekem toch een beetje bang? Laat jij de leid-
ing schrikken of zijn zij je voor? Het zal in elk geval een avond vol actie 
en spanning worden!

15/10 29/10
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feesttEId

Milan Gysen
21/9/2000
Hulpleiding

Mathis Van Woensel 
4/10/2013
jonge tak

Lander Hens
6/9/2011
jonge tak
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