
 

 

 

 

 

 

    

  

  

Lieve jogi’s, een nieuwe maand dus ook een 

nieuwe teen & tander. 

Zondag 1 mei doen we familiedag neem dus 1 

iemand van je familie mee. Dit mag bijvoorbeeld  

mama, papa, broer, zus, oma of opa… zijn. 

Datum: 01/05/2022 

Van: 13.00 uur tot 16.00 uur 

Waar? Akabe 

 

Was het altijd al jouw droom om politie of 

brandweerman te worden? Dan is het zeker de 

moeite om 15 mei naar AKABE te komen. 

Er komen namelijk politie- en brandweerwagens 

langs. 

WOOOOOW, WAT COOL!!!!!!!  

Datum: 15/05/2022 

Van: 13.00 uur tot 16.00 uur 

Waar? Akabe 
Wie van onze jogi’s heeft er groene vingers?  

Ja, jullie horen het goed, groene vingers. Zondag 

25 mei gaan we namelijk tuinieren met deze 

groene vingers. Die dag gaan jullie je groene 

vingers mogen bovenhalen om zo als een 

boer/boerin planten te planten. 

Datum: 29/05/2022 

Van: 13.00 uur tot 16.00 uur 

Waar? akabe 

Wie heeft er zin in een feestje???!!! Want 

zaterdag 14 mei doen we een groot feest omdat  

AKABE al 25 jaar bestaat!!!!! 

Datum: 14/05/2022 

Van: 15.00 uur tot… 

Waar? Akabe 



 

1234 Hup naar achter hup naar voor.  

1234 even rust en dan weer door… 

Jaja lieve Jogi’s, smeer jullie beentjes maar al 

in want wij gaan 5 juni sporten WOEHOE!! 

Datum: 05/06/2022 

Van: 10.00 uur tot 16.00 uur 

Waar? Akabe 

Ons buitenlands kamp komt dichterbij, spanend! 

Daarom doen we 26 juni een kampvergadering. 

Jullie vragen je waarschijnlijk af: “Wat is dat een 

kamp vergadering?”. Wel, wij gaan jullie 

helemaal klaar maken om goed op kamp te 

vertrekken!  

Op het einde van de vergadering kunnen de 

mama’s en papa’s nog wat extra informatie 

krijgen in verband met het kamp.  

Datum: 26/06/2022 

Van: 10.00 uur tot 16.00 uur 

Waar? Akabe 

Zo, dit was al weer de laatste Teen & Tander van het jaar. Het jaar is 

weer super snel voorbij gevlogen. Gelukkig hebben we nog een leuk 

kamp van 13/07 tot 20/07 om het jaar af te sluiten. 

Een stevige linker en tot snel! 

Fien, Evy, Rienske, Ben, Yentl, Evelyn, Lotte  

 

 


