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NIEUWSBLITS JANUARI - JULI

Een nieuw scoutsjaar: ‘Be Prepared!’

Gelukkig nieuwjaar! Hopelijk heeft iedereen het nieuwe
jaar stevig ingezet! Hebben jullie ook goede voornemens?
Onze leiding heeft er uiteraard ook eentje: er een nog
spetterender scoutsjaar van maken! Neem snel een kijkje
om te zien wanneer we weer van start gaan ;)
Groetjes,
De leiding!
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Contactgegevens

Lara Merken

Verantwoordelijke Verkenners
04 93 / 06 06 51

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

23 januari 2016



Welpen: Star wars
Aan welke kant sta jij? The lightside of toch liever the darkside?
Verkenners: Tovenaars en heksenschool
Laat je betoveren door de wondere wereld van tovenaars en heksen! Vergeet zeker
en vast niet je toverstaf, bezemsteel en spreukenboek voor je bijzondere dag op deze
school.

6 februari 2016


Welpen: De slimste akabeer ter wereld
Akabeer is al jaren de slimste op Akabe, het wordt tijd om hem van zijn troon te
stoten in deze interactieve quiz! Warm die hersentjes al maar goed op want we zijn
er klaar voor!
 Verkenners: De slag om de zeeroverschat
Alle zeerovers strijden om de dierbaarste schat van alle tijden! Deze schat gaan ze
zeker en vast niet delen. Waag jij je eraan om mee te doen aan deze strijd?
+Vanaf 17 u is het ook meteen Hapje Tapje. Dit is een bedankmoment van de ouders voor leiding,
oudleiding,… Indien je wilt komen dien je je vooraf in te schrijven via mail.

12-13-14 februari 2016
Leiding verkoopt een heel weekend chocomousse en snoep in Tienen. Bestellen kan ook via onze site
dus overtuig zeker vrienden en familie om ons te steunen!

20 februari 2016




Welpen: Bosmensen
Bosmensen, wat moeten we daar nu weer mee aanvangen? Opleiden tot deftige
mensen? Of misschien toveren ze ons ook wel om tot bosmensen? Er zit maar 1 ding
op, en dat is het zelf komen uitzoeken, als je durft.
Verkenners: Smurfen in de greep van gargamel
Al jaren mislukt het gargamel om de smurfen te pakken te krijgen. Maar wie weet
lukt het hem deze keer wel…

5 maart 2016 VRIENDJESDAG



Welpen: Pokémon
Kom jij ons helpen ze allemaal te vangen?
Verkenners: Flower power
Peace, love en akabe! Meer moet dat niet zijn. Kom helemaal relaxt en vredig naar
deze activiteit. No stress!

Op deze dag is het VRIENDJESDAG: breng dus gezellig een vriendje of vriendinnetje mee. Zo kan je
tonen hoe leuk akabe wel niet is ;)
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19 maart 2016
Akabedag wees piraat: Dit is een UITSTAP. Akabedag is een dag waarop alle leden en leiding van
Vlaanderen samen komen. Dit jaar is het thema ‘wees Piraat!’. Bereid je dus al maar voor!
Waarschijnlijk nemen we samen de trein naar daar. Verdere info over vertrek volgt via mail. Alle
leden blijven deze dag samen bij hun leiding, geen paniek ;)

2 april 2016



Welpen: De kerstman op Pasen????!
Owowow, er is er eentje verkeerd. De kerstman en de paashaas op dezelfde dag, dat
is om problemen vragen. Hopelijk breken er geen paaseitjes…..
Verkenners: Mega mindy zoekt een lief
Een druk leven als superheld heeft helaas een nadeel: geen tijd om een lief te
vinden… Akabe weet daar raad mee! Breng je knapste zelf mee, wie weet val jij wel in
de smaak bij mega mindy!

15-16-17 april 2016 weekend
Thema: hungergames: Bereid je voor op een heuse strijd tussen de districten! Op deze hongerige
spelen zal zeker heerlijk voedsel voorzien worden ;) Het weekend zal dit jaar doorgaan in Vlierbeek.
Verdere info over aankomst op vrijdag en vertrek op zondag volgt later via mail.

23 april Spaghettislag
Op deze avond kan je heerlijk komen smullen in de zaal De Brug, naast ons scoutslokaal. Verdere
info volgt via mail en op onze site.

30 april



Welpen: Het gemaskerde carnavalbal
Maskers, muziek, confetti en te gekke kleren, dat is de formule voor een bal van het
beste niveau!
Verkenners: Elfen en trollen in droomland
Treed binnen in de magische wereld vol mysteries…

Deze activiteit is het ook akadoe! Dit is een vergadering voor de ouders samen met de groepsploeg
waar er zaken van het scoutsjaar overlopen kunnen worden en vragen worden gesteld.
Aanwezigheid is niet verplicht maar hoe meer zielen hoe meer vreugd.

14 mei



Welpen: Johny en Marina
Je kent ze wel, en vandaag zijn er ook enkel Johny’s en Marinas op Akabe, dat
beloofd voor weer een namiddag lachen. Aangepaste outfit is dus gewenst.
Verkenners: Het grote stripverhaal
Akabe in een stripverhaal? Bestaan er dan ook sterke jeromen? Of personen met een
dikke snor als Kiekeboe? Benieuwd hoe dit zal aflopen!
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28 mei



Welpen: Harry Potter
De magische wereld heeft nog heel wat geheimen, maar Harry gaat ons er alvast
enkele vertellen tijdens onze reis naar Zweinstein.
Verkenners: Pokemon
We vangen ze allemaal! Geen enkele pokemon zal aan ons ontsnappen!

10-17 juli kamp
Thema : Soaps: Op kamp geen tv? Dan brengen wij gewoon de tv naar kamp! Het kamp zal dit
jaar doorgaan in de Axlandhoeve in Sinaai. Verdere info zal volgen 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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Voor iedereen een fantastische start van
een prachtig nieuwe jaar gewenst!
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