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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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4/9 jonge tak 17u aan de lokalen14u aan de lokalen

SUPERHELDEN
Welkom op de superheldenacademie! We ontdekken welke helden er in 
onze groep zitten en leren de helden die nieuw zijn in onze groep een beetje 
beter kennen. Daarna gaan we op zoek naar de superkracht waar we in 
uitblinken! Ben jij even snel als de Flash? Ben jij even sterk als de Hulk? Of 
ben jij misschien even lenig als Elastigirl? We komen het vandaag te weten!
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Neem zeker ook al je vriendjes mee, want het is een grote 
kennismakingsdag vandaag!

18/9 17u aan de lokalen14u aan de lokalen
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STARTDAG
Vandaag is het al meteen een speciale dag. Dit is namelijk de dag dat we 
ons nieuwe scoutsjaar goed inzetten! Dit doen we niet zomaar, nee hoor, we 
doen het met veel springen en dansen! 

Vandaag openen we onze deuren van 14u-17u. Zo zijn jullie vrij 
om te komen en gaan wanneer jullie willen. Terwijl jullie je naar 
hartelust uitleven op het springkasteel en het blote voetenpad 
kunnen je mama en papa genieten van een lekker drankje.
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SPROOKJES
Heel lang geleden, niet zo ver hier vandaan was er eens een scoutsgroep 
die vastzat in de sprookjeswereld. Ze hielpen roodkapje ontsnappen aan de 
wolf, gingen met de prins op zoek naar de prinses, bouwden huisjes met de 
drie biggetjes en nog veel meer. Ben jij benieuwd welke avonturen ze nog 
zullen beleven? Kom dan zeker een kijkje nemen! 

16/10 17u aan de lokalen14u aan de lokalenjonge tak

TIJDREISVERGADERING
Heb jij altijd al eens een dinosaurus willen zien? Of willen vechten als een 
stoere ridder? Of wil je liever piramides bouwen in het oude Egypte? Het 
kan vandaag allemaal, want we gaan tijdreizen!!!! Naar welke tijd zouden 
we als volgende gaan? Ga je mee? 



30/10 17u aan de lokalen14u aan de lokalenjonge tak

HALLOWEEN
Vandaag vieren we Halloween! Kom je mee griezelen? Trek je engste, grap-
pigste, origineelste kostuum aan en probeer de leiding te laten schrikken! 
Maar pas op, misschien durven zij jou ook wel eens te laten schrikken… 

Waarom vliegt 
een heks over de 
berg heen?

Hoe opent een 
skelet zijn 
voordeur?

Waar brengen 
zombies graag hun 
vakantie door? 

Aan de dode zeeMet zijn sleutelbeenOmdat ze er niet 
onderdoor kan



DE MEEST GIGANTISCHE-LANGSTE-BESTE-GROOTSTE-VER-
MOEIENDSTE-COOLSTE-ORIGINEELSTE-TOFSTE-GRAPPIG-
STE-EEN-TEGEN-ALLENSTE-BELACHELIJKSTE-MOOISTE-
LEUKSTE-GEKSTE-LIEFSTE-CHICSTE-MOEILIJKSTE-TITEL 
VAN HET JAAR
Jullie hebben het goed gezien! Deze vergadering heeft de langste titel van 
het hele jaar! Wat we effectief gaan doen is door deze lange titel wat  
moeilijk te vinden, maar wie zoekt die vindt! Veel succes vrienden,  
en anders moet je gewoon afkomen!

PS: breng zeker jullie vrienden mee, want het is ook vriendjesdag!
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STARTDAG
Vandaag is het al meteen een speciale dag. Dit is namelijk de dag dat we 
ons nieuwe scoutsjaar goed inzetten! Dit doen we niet zomaar, nee hoor, we 
doen het met veel springen en dansen! 

Vandaag openen we onze deuren van 14u-17u. Zo zijn jullie vrij 
om te komen en gaan wanneer jullie willen. Terwijl jullie je naar 
hartelust uitleven op het springkasteel en het blote voetenpad 
kunnen je mama en papa genieten van een lekker drankje.



2/10 oude tak 17u aan de lokalen14u aan de lokalen

DE OLYMPISCHE SPELEN
...We zijn weer vier jaar verder... 
Geen ander antwoord dan: het zijn de spelen!! 
Elk land heeft zijn vertegenwoordigers gestuurd en de sportieve strijd kan 
weer van start gaan. Polstokspringen, hordelopen, kogelstoten,... niets is te 
zwaar voor hen! Het belooft dan ook spannend te worden!
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HUNGERGAMES
Iedereen klaar? 3, 2, 1,! START! Haal je de echte Katniss Everdeen in jezelf 
naar boven en ga je voor een pijl en boog? Of eerder voor een zwaard?  
Of loop je zo snel mogelijk het bos in om bescherming te zoeken? 
Maak je vrienden of ga je alleen op pad? Je kiest het allemaal zelf in onze
eigen tinamoe hungergames. 
Begin maar alvast met trainen want alleen de sterkste overleven;)

MAY THE ODDS BE IN YOUR FAVER
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HALLOWEEN
Halloween, dat wil zeggen griezelen! Trek je meest griezelige kostuum aan. 
Ben jij het engst? 
Kom mee de longen uit je lijf gillen tijdens onze schriktocht!
OPGELET! Wij griezelen pas als het donker is! We zien je graag om 19u aan 
de lokalen, dan starten we met onze tocht. Om 21u staan we weer aan de 
lokalen!
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