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Voorstelling van de leiding

Dag liefste Blitsers!
De weken vliegen voorbij. De lente is in het land, de vogeltjes fluiten en
onze kreet klinkt elke keer luider en luider.
We hebben in de afgelopen weken jammer genoeg afscheid genomen
van onze Spontane Wasbeer (Berenice). We zullen haar missen maar
misschien komt ze af en toe nog is kijken hoe het met jullie Blitsers gaat.
We beginnen aan de laatste maanden van ons leuk jaar en er staat ons nog
veel te wachten. Benieuwd?
Neem alvast een kijkje in deze nieuwsblits.
Groetjes van jullie leiding
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Contactgegevens Groepsploeg

Arnoud Martens:

Oude Weg 37
3300 Tienen (Bost)
0499.37.89.80

Nele Vandekerchove:

Langesteen 7
3300 tienen (Bost)
0479.66.22.14

Adres van het lokaal: PC’ke, Oudevestenstraat 6, 3300 Tienen
E-mailadres: akabe.tienen@gmail.com
Website: www.akabe-bits.be
Bankrekeningnummer: BE08 7340 2266 9313
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Belangrijke data

5 April 2014
Superhelden komen langs op Akabe. Maar wat hebben ze bij ons te zoeken? Kom langs en beleef
de superdag van je leven.
Deze dag is er ook een AKADOE.
Wat is AKADOE: om onze werking vlot te laten verlopen zijn er over het ganse jaar bijeenkomsten
gepland waar de groepsploeg en de ouders van de leden samen rond de tafel zitten. Zo’n
bijeenkomst wordt een AKADOE genoemd. De akadoe loopt tijdens de vergadering met de leden, dus
van 14.00 tot 17.00. Aanwezigheid op deze bijeenkomst is niet verplicht maar gewenst. Van elke
bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat naar al de ouders wordt doorgestuurd.

19 april 2014
Daguitstap: deze dag zijn we gans de dag op uitstap naar een fantastisch paradijs. Benieuwd
welke twee nieuwe dieren we daar zullen zien ;)
Uur van vertrek en terugkomst zullen zowel via mail als op de site meegedeeld worden.

3 mei 2014
Een scouts in hart en nieren. Deze dag zullen we onze grenzen verleggen met een groot spel.
Voor deze activiteit werken we samen met de FOS.

10 mei 2014 Spaghetti dag
Akabe kookt. Op deze dag kookt akabe voor iedereen die wilt komen naar onze spaghetti dag.

17 mei 2014
Akabe kookt. Hoe alweer? Nee nee, deze dag houden we onze woudlopers keuken. De leiding
heeft al genoeg gekookt op de spaghettidag. Nu is het aan jullie om een ganse maaltijd klaar te
maken en de leiding te overtuigen van jullie kookkunsten.

31 mei 2014
Omdat de examens eraan komen is dit onze laatste activiteit van het jaar. Maar niet getreurd,
het wordt een spetterend feestje. Wie weet krijgen we zelfs een special guest of een springkasteel.
Wie zal het zeggen?

Het kamp zal doorgaan van zaterdag5 tot en met
zaterdag 12 juli. Meer kom je te weten op de site en in de
kampblits.
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Terugblik

Voor wie enkele activiteiten gemist heeft zijn hier enkele foto’s. Veel kijkplezier.
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Belangrijke info

Leeftijd
De leeftijden van Akabe veranderen. Voor deze
nieuwsblits lagen de leeftijden vast op 7 tot 18 jaar met
een doorgroeimogelijkheid
tot 21 jaar. Na deze
nieuwsblits is de volgende regeling van toepassing.

Nog even
en ik mag er
ook bij 

Leden zijn op akabe welkom vanaf 7 jaar. Tot en
met 18 jaar is iedereen welkom. Vanaf 18 jaar is er een
doorgroeimogelijkheid tot en met 25 jaar. De leiding en
groepsploeg beslissen over de manier waarop deze
doorgroeimogelijkheid wordt toegepast.

Lidgeld en uniform
Het lidgeld voor de leden bedraagt €40. Hierin zit een vieruurtje en materiaal in verwerkt.
Er is een mogelijkheid tot vermindering van het lidgeld en het kampgeld, o.a. via het
vrijetijdsfonds van de jeugddienst en via scouts en gidsen Vlaanderen zelf. We behandelen een
dergelijke vraag met discretie.
Het uniform is verplicht tijdens elke vergadering. Ons uniform blijft onveranderd, namelijk onze
scoutsdas (€8), onze T-shirt (€8) en onze trui (€15). Beiden zijn te koop bij de groepsleiding. Bij warm
weer hoeft de trui uiteraard niet gedragen te worden.

Huisbezoek
Bij nieuwe leden willen we graag eens aan huis komen voor eventuele uitleg. Dit beidt ook de
mogelijkheid om samen de medische fiche van uw kind eens te overlopen. Indien u geïnteresseerd
bent gelieve dan iets te laten weten voor verdere afspraken.
Uiteraard brengen we ook een bezoekje bij kinderen die reeds lid zijn, indien de ouders dit
wensen.
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Verjaardagen

Arnoud Martens

15 april

Sven Wilkens

1 mei

Darwin Puelings

5 mei

Annemie Vandekerchove

9 mei

Lara Merken

26 mei

Annelies Verstrepen

29 mei
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SPELLETJESPAGINA

Wistje Datje?
Volgend jaar gaat veel leiding van Akabe op Pensioen gaat. Niet getreurd, er komt een hele
lading nieuwe leiding aan.
Akabe binnen enkele jaren gaat verhuizen?
Elke vrijdagavond het cafe bij ons lokaal open is, en je er een lekker drankje kan komen
drinken.

Verbind de punten
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Afscheidspagina

We hebben afscheid genomen van onze Spontane Wasbeer (Berenice). Uit dank voor haar inzet
zijn we even in onze archieven gedoken en hebben we enkele foto’s uit de oude doos gevonden.
Veel plezier ermee.
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