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Akabe Blits Tienen | verantwoordelijke uitgever: Arnoud Martens

Voorstelling van de leiding

De vakantie zit er op. Na ons spetterend zomerkamp heeft de leiding weer
tijd gehad om hun batterijen op te laden.
De leiding is klaar om er terug een superjaar van te maken.
Zijn jullie klaar om terug te komen?
Wil je al wat weten over het komende jaar?
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

3

Belangrijke data

20 september 2014
Startvergadering, bezoek zeker onze website en onze facebookpagina voor extra informatie rond
deze dag.

4 oktober 2014
Vikingen. Raar maar waar er zitten Vikingen op akabe. Benieuwd wat deze hier te zoeken
hebben.
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.

18 oktober 2014
Alles andersom dag. We eindigen deze dag met het begin, of beginnen we met het einde? Kom
zeker kijken naar onze spetterende activiteit die op het begin zal eindigen.

1 november 2014
Halloween. Trek je griezelkleren aan en bereid je voor op deze heksenvergadering. Durf jij deze
griezeltocht aan?
Avondvergadering!!!
Deze vergadering is een avondvergadering. Voor het gemak van de leden vragen we dat de
ouders hun vergezellen (ouders mogen ook ingekleed zijn) We beginnen met griezelen om 17:00 en
stoppen rond 20:00. Je bent vrij om te komen en gaan wanneer je wilt.

15 november 2014
Stem Akabe for President. Wie wordt voor een dag president van Akabe? Kom zeker je stem
uitbrengen.

29 november 2014
Kulderzipken. Deze eenvoudige boerenjongen wil graag trouwen met prinses Prieeltje. Jammer
dat koning Jozef hem altijd zo’n moeilijke opdrachten geeft om hem te bewijzen. Kan akabe hem
helpen?
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13 december 2014
Highland games. Trek je schotse rok al maar aan, akabe doet mee aan de (on)officiële highland
games van Tienen. Wie weet ga jij na deze dag wel lopen met de eerste akabeprijs.
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.

27 december 2014
Hapje tapje. Deze dag is er geen activiteit, maar wel een klein feestje om het einde van het jaar
te vieren. Om op de hoogte te blijven van deze dag houd dan zeker onze website in het oog.
www.akabe-blits.be
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Terugblik

Voor wie ons prachtig kamp 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 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.

Jaarthema
Ons jaarthema voorlopig nog een groot geheim  Wil je meer weten, kom dan zeker naar onze
startvergadering
Ook in akabe Blits willen we er voor zorgen dat er veel buiten gespeeld wordt zoals dat hoort bij
een echt scout! Niet alleen gaan we in het gras rollebollen, ook stadsspelen en andere activiteiten
staan op het menu! Voorzie dus aangepaste kleding. Wij hebben er al zin in!
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Verjaardagen

Katrien Smets

2 september

Nick Vanden Bosch

3 september

Ibo Lenaerts

23 september

Jens Kempeneers

3 oktober

Laura Merckx

5 oktober

Yannick Roskams

10 oktober
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SPELLETJESPAGINA

Wistje Datje?
Filip van België, koning der Belgen, heeft zelf ook bij de scouts gezeten. Onze koning is dus een
scouts.
De benaming "Akabe" is welbekend in België en Nederland. Akabe staat tegenwoordig voor
"Anders KAn BEst", maar voor 2001 betekende het “Afdeling Koningin Astrid-Bijzondere
Eisenwerking”.
Er hebben slechts 12 mensen ooit voet op de maan gezet. 11 daarvan zaten bij de scouts. Wie
zal de volgende scout zijn?

Raadsels (de oplossing staat onderaan)
1) Het is rond en oranje en zegt:"ik ben een appelsien, ik ben een appelsien"?1
2) Het is zwart, en als het uit de boom valt is je kachel stuk2

Kleur jij de scoutjongens in?

1
2

Een mandarijn met een dikke nek
Je kachel

9

Langoor heeft je hulp nodig, kan jij hem de weg tonen?
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