
 
Teen en Tander 
Oktober en november 

Jogi’s 2021 - 2022 

 

Zondag 19 september 2021 

Akabe      

  10:00 - 16:00 

 

Woehoeeew! Het nieuwe akabejaar gaat weer van start! Heb jij na het spetterende kamp weer kriebels 

gekregen om leuke, gezellige, sportieve, creatieve, vuile, propere of gewoonweg knotsgekke spelletjes 

te spelen? Ben je benieuwd wie er dit jaar jouw leiding wordt en welke vrienden en vriendinnen er in 

je groep zitten? Dan ben je vandaag welkom om het grote overgangsspel te spelen!  

 

 

Zondag 3 oktober 2021 

Akabe      

  13:00 - 16:00 

 

 

 

 

Bomma’s, bompa’s, oma’s, opa’s, moeties en voke’s opgepast! Vandaag kijken we vooruit in de tijd en 

worden de jogi’s stokoud want het is BOMMA EN BOMPA vergadering!  

 

 

Zondag 17 oktober 2021 

Akabe      

  10:00 - 16:00 

 

“AIAIAIAI pas op! De stokoude 

jogi’s komen eraan!!!” 

 



Uch lieve jogi’s! Jaja, je hoort het goed, die knotsgekke leiding zegt ‘ugh!’ en niet ‘hallo!’. Dat komt 

omdat we vandaag Cowboys en indianen vergadering hebben. Maar weet jij wel hoe indianen dansen? 

Luister eens naar dit liedje, zo kunnen we het samen dansen en zingen op akabe!  

https://www.youtube.com/watch?v=teuvmoTD4kg 

 

Zaterdag 30 oktober 2021 

verdere info volgt nog      

  19:00 - 21:00 

 

BOEHOEOEOOEEEEE  

Spinnen, spoken, spiegels, spannende avond! Vandaag vieren we Halloween samen met alle jogi’s! We 

maken een spannende griezeltocht en lekkere spinnensoep, kom jij ook? 

P.S. Ben je bang in het donker of heb je schrik van spinnen? Dan verklappen we een groot geheim want 

jullie leiding Evelyn is dat ook! Kan jij haar doen verschieten deze avond? 

 

 

Zondag 14 november 2021 

Akabe      

  10:00 - 16:00 

 

 

Geeeef acht! En marcheren in de maat: hup 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, … 

Ben jij een echte legerman of legervrouw? Dan hebben wij jou nodig! Vandaag maken we een 

paratocht, ben je benieuwd? Kom dan zeker met vuile kleren naar akabe! 

 

 

Zondag 28 november 2021 

verdere info volgt nog    

  13:00 - 16:00 

 

Holalala de jogi’s gaan de andere takken heel goed leren kennen want vandaag is het groepsdag. Wat 

we gaan doen is nog een groot geheim. Ben jij goed in geheimen ontdekken en bewaren?  

 

Wij kijken er alvast naar uit! 

https://www.youtube.com/watch?v=teuvmoTD4kg


Yentl, Evelyn, Evy, Mitchi, Ilke, Rienske, Ben en Fien 


