2017

NIEUWSBLITS JANUARI-JULI

‘Grenzeloos groeien’

Groetjes,
De leiding!
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Contactgegevens

Lara Merken

Verantwoordelijke Verkenners
04 93 / 06 06 51

Guus Nagels

Verantwoordelijke Jonggivers

Darwin Puelings

Verantwoordelijke Welpen
04 71 / 30 43 15

Adres:

Oude Vestenstraat 6 , 3300 Tienen

Mail:

akabe.tienen@gmail.com

Website:

www.akabe-blits.be

Bankrekeningnr.

BE08 7340 2266 9313
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Belangrijke data

7 januari 2017


Welpen: Tutti Frutti



Jonggivers: Poezelen



Verkenners: Atlantis

21 januari 2017


Welpen: Chillen met die apenbillen!



Jonggivers: De 4-elementen



Verkenners: Safari

4 februari 2017 (Aansluitend op de activiteit: Hapje Tapje)


Welpen: Cars



Jonggivers: Het meer



Verkenners: Casino

18 februari 2017
Zwemmen: blub we nemen een plons in het zwembad van Tienen. We spreken af aan het zwembad
zelf.

3-4-5 maart 2017
WEEKEND! Joehoe een van de leukste tijden van het jaar! Dit jaar zal het weekend door gaan in
Herent. Meer info over wat je moet meebrengen, het exact adres, het thema en noem maar op
krijgen jullie ouders tijdig via mail.

18 maart 2017
Akyla: De akabedag van Gouw Oost-Brabant. (Meer info volgt nog via mail)

1 april 2017


Welpen: Fantasietocht



Jonggivers: Middeleeuwen



Verkenners: Engeltjes en Bengeltjes
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15 april 2017


Welpen: Paparazzi



Jonggivers: De toekomst



Verkenners: Puur natuur

29 april 2017


Welpen: Een smurftastische reis rond de wereld



Jonggivers: Uitstap (later meer info via mail)



Verkenners: Akabe extreme

13 mei 2017


Welpen: Schuimfuif



Jonggivers: Schuimfuif op zee



Verkenners: Onbewoond Eiland

27 mei 2017


Welpen: Beroepen



Jonggivers: De S C F L JGS-Show



Verkenners: Scouts in hart en nieren

13-20 juli 2017
Het moment waar iedereen naar uit heeft gekeken, het langverwachte kamp! Dit zal doorgaan in
de Pinte. Meer info volgt later via mail 
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Terugblik
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Belangrijke info

Lidgeld en uniform
In dit nieuwe jaar zetten we allemaal ons beste beentje voor en komen we vanaf nu steeds
volledig in uniform. Het uniform is verplicht tijdens elke vergadering. Ons uniform blijft onveranderd,
namelijk onze scoutsdas (€8), onze T-shirt (€8) en onze trui (€15). Alles is te koop bij de groepsleiding.
Bij warm weer hoeft de trui uiteraard niet gedragen te worden.
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.
Voor nieuwe leden: Het lidgeld voor de leden bedraagt €40. Hierin zit een verzekering tegen
lichamelijke ongevallen, een vieruurtje en materiaal in verwerkt. Om er zeker van te zijn dat je
zoon/dochter goed verzekerd is dien je tijdig je lidgeld en inschrijvingsformulier aan de
groepsploeg te bezorgen via mail. Vul dit document dus ENKEL online in!

Huisbezoek
Bij nieuwe leden willen we graag eens aan huis komen voor eventuele uitleg. Dit biedt ook de
mogelijkheid om samen de medische fiche van uw kind eens te overlopen.
Uiteraard brengen we ook een bezoekje bij kinderen die reeds lid zijn, indien de ouders dit
wensen.
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KLEURPAGINA
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