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NIEUWSBLITS JANUARI-JULI

Akabe Blits Tienen | verantwoordelijke uitgever: Arnoud Martens

Voorstelling van de leiding

Het is Nieuwjaar. De tijd vliegt snel en jullie leiding mist jullie tijdens de
kerstvakantie.
We hebben wat nieuwe leiding erbij gekregen. Ken jij ze al allemaal?
Voor de komende weken staan er heel wat spannende activiteiten op ons
te wachten.
Benieuwd?
Bekijk dan zeker deze nieuwsblits, er staan je wat verrassingen te wachten
Lieve groetjes
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Contactgegevens Groepsploeg

Arnoud Martens:

Oude Weg 37
3300 Tienen (Bost)
0499.37.89.80

Lara Merken:

0493.06.06.51

Darwin Puelings

Pollepelstraat 25
3300 Tienen
0471.30.43.15

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

ER ZIJN VERSCHILLENDE DATA VOOR WELPEN EN VERKENNERS. BELANGRIJK!!!

Datum
De dag van
onze activiteit

De dag van
onze activiteit

Hoe werkt onze nieuwe indeling?
Activiteit voor de welpen
Activiteit voor de Verkenners
Het thema voor de activiteit van de
welpen

Het thema voor de activiteit van de
verkenners

Indien er maar een vak is, spelen de verkenners en de welpen samen.
Andere legenda:
(EXTERNE LOCATIE) -> dit wil zeggen dat de activiteit op een andere locatie
doorgaat dan ons domein. Je krijgt hiervoor herinneringsmails.
(WEEKEND) -> we zijn deze dagen op weekend op een externe locatie
(AKADOE) -> deze dag is er ook een oudervergadering met de groepsploeg

Welpen

Verkenners

10/01

Afrika

24/01

Cowboys en Indianen

Frozen

07/02

Toekomst

Once upon a time

Chocomousseweekend
14/02

(op deze dag is het normaal gezien geen activiteit. De leden mogen wel
langskomen op zaterdag 14 februari van 14.00 tot 17.00 om mee chocomousse te
verkopen! We zouden het wel fijn vinden als we weten wie komt, op die manier
kunnen we snel beginnen met de verkoop)

Vriendjesdag
21/02

Heb je een vriendje dat je graag is wil meenemen? Dan mag dat op deze dag.
Breng je vriendje mee en samen spelen we toffe spelletjes.

Circus

Wil jij mijn vriendje zijn?
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06/0308/03

Weekendthema: Jungle
(EXTERNE LOCATIE)
Ons weekend gaat dit jaar door in Sint Truiden. Meer informatie volgt via mail.
Superhelden

Boer Staf

21/03
(EXTERNE LOCATIE)
DEBOESHOEVE in Hakendover
Boer Staf

Samenwerking Seniors FOS: Scouting,
das durven!

04/04
(EXTERNE LOCATIE)
DEBOESHOEVE in Hakendover
18/04

Daguitstap: De Zoo
(EXTERNE LOCATIE)
Meer info volgt via mail

Spaghettiavond
25/04
Houd een plekje in je buik vrij voor onze lekkere spaghetti.

02/05

Sprookjes

Akabe got talent

Zwemmen
16/05
(EXTERNE LOCATIE)
Meer info volgt via mail
30/05

Beroepen

13/06

Ruimte

Cluedo

Gelukkige niet-verjaardag!

Dit jaar gaan we natuurlijk ook weer op kamp! Zoals elk jaar gaan we in Juli op kamp en
meer bepaald van 18/07 tot 24/07.
Alle praktische info en ook over de eventuele terugreis met bus krijgen jullie snel nog meer te horen.
Dit zal op een akadoe en via mail gebeuren.
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Terugblik

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

Lidgeld en uniform
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.
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). Alles is 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 biedt 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.

Jos en Wesley zijn klaar om chocomousse te verkopen, jij ook?
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Verjaardagen

Jolien Lefever

27 JANUARI

Fergus Temmerman

14 FEBRUARI

Kimberly Defossé

01 APRIL

Arnoud Martens

15 APRIL

Kevin Vandenbempt

28 APRIL

Darwin Puelings

5 MEI

Annemie Vandekerchove

09 MEI

Lara Merken

26 MEI

Annelies Verstrepen

29 MEI

Marie Van Roey

9 JULI

Sascha Aerts

12 JULI

Ines Renders

16 JULI

Lora Van Stiphout

27 JULI

Wout Steenwinckel

1 AUGUSTUS

Flor Audenaert

6 AUGUSTUS
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SPELLETJESPAGINA

Raadsels (de oplossing staat onderaan)
1. Je kan het wel achteraan sluiten maar nooit voorop beginnen, wat is
het?1
2. Het is blauw en niet zwaar?2

Kleur jij de scout in?

1
2

EEN FILE
licht blauw
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Kan jij al de verschillen vinden?
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