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Voorstelling van de leiding 

Dag liefste Blitsers! 
Jullie leiding is eindelijk weer bekomen van het spetterende, maar oh zo 

vermoeiende kamp. Wij barsten weer van de energie, hopelijk jullie ook? 
 

Dit scoutsjaar staat helemaal in het thema ‘spelen’. We gaan er dan ook 
voor zorgen dat we dit jaar enorm veel plezier zullen maken en ons helemaal 

kunnen uitleven.  
Jammer genoeg nemen we dit jaar afscheid van Joke. Niet getreurd, want ze 

zal zeker nog meekomen om te koken op ons megacool weekend of ons 
spetterend kamp.  

Ben je benieuwd naar het komende jaar? Neem alvast een kijkje in deze 
vernieuwde nieuwsblits. 

 
Groetjes van jullie leiding 
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Contactgegevens Groepsploeg 

 
 

 
Arnoud Martens:  

 
Oude Weg 37 
3300 Tienen (Bost) 
0499.37.89.80 
 
 

 
Berenice Coppens: 

 
Konijnenbergstraat 46 
3300 Tienen (Goetsenhoven) 
0498.44.30.27 
 
 

 
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-blits.be 
Bankrekeningnummer: BE08 7340 2266 9313  
 

mailto:akabe.tienen@gmail.com
http://www.akabe-blits.be/
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Belangrijke data 

21 September: Startdag 

Jawel hoor, het is bijna zover. Nog een goede week en we gaan terug van start met onze 
supercoole scoutwerking. Omdat we dit jaar in het thema buitenspelen werken zullen we deze dag 
niets anders doen dan supermegacoole buitenspeelspelletjes. Ik hoop dat jullie klaar zijn om te 
ravotten op ons domein! 

5 oktober: Lang leve de Wiellie 

Onze beste vriend de Wiellie is jarig. HIEP HIEP HOERA.  Maar wie is Wiellie? Je komt het allemaal 
de weten op deze spannende rolstoelactiviteit.   

 
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 oktober Halloween 

Oh nee,  spoken en geesten dwalen rond in ons akabelokaal. Gelukkig zijn het grappige spoken 
en geesten.  MAAR OPGEPAST, ze durven wel eens een grapje uit te halen.  

 
Deze vergadering is een avondvergadering en begint pas om 18.30 UUR. Zowel leden als 

ouders zijn welkom op deze vergadering. Er is soep en een hapje voorzien. We sluiten af omstreeks 
20.30. 

25 oktober AKABEcafe 

Zin om gezellig iets te komen drinken en babbelen? Dat kan op ons allereerste AKABEcafe. Akabe 
houdt gedurende deze vrijdagavond het cafe PC’Ke open en voorziet zowel drank, hapjes als 
gezelligheid.  

2 november Breng je vriendje mee dag 

Op deze schitterende dag mag iedereen een vriendje meenemen naar akabe, en om alles nog 
leuker te maken mag je ook verkleed komen.  

16 november the lord of the Rings vs de bijbel 

Tja, veel  mogen we je nog niet vertellen over deze special dag. We kunnen je al wel zeggen dat 
je als scout zal groeien als je deze dag meemaakt.  

30 november Mysterie bezoek 

We hebben een afspraak gemaakt met een groot man. Hopelijk komt hij langs.  

14 december Expeditie sneeuwman  

De Chinese Ontdekkingsreiziger PeLing Vaas komt op bezoek bij akabe. PeLing heeft een 
mysterieuze kaart gevonden waarop het geheim van de sneeuwman staat. Wat zou dit kunnen zijn?  
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28 december Hapje Tapje 

Op deze dag is er jammer genoeg geen akabe. Onze leiding begint hard te studeren voor hun 
komende examens en we wensen ze veel succes toe. We komen op deze dag  we samen om het 
nieuwe jaar te vieren met al de leiding, oud-leiding, leden en ouders. Het uur van samenkomst wordt 
nog meegedeeld op onze website.  

 

11 januari is de volgende akabe activiteit deze wordt 

meegedeeld in de volgende nieuwsblits. 

 

WEEKEND 

Het weekend zal dit jaar doorgaan op een voorlopig nog geheime locatie. De data zijn: 21-22-23 
maart 2014. Noteer het alvast in je agenda en hopelijk kan je meegaan.  

KAMP 

Dit jaar gaat het kamp door in de Hoge Rielen te Kasterlee. We verwachten jullie allemaal op 
zaterdag 5 juli omstreeks 18.00 uur. Het kamp duurt tot en met zaterdag 12 juli 12.00 uur. Noteer 
het alvast in je agenda en hopelijk kan je meegaan.  
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Kampterugblik 

Iedereen zal ons geweldig kamp nog wel herinneren. Voor wie er jammer genoeg niet bijwas, 
enkele foto’s. 
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TOTEMS 

Ook dit kamp hebben een paar leden zich van hun sterkste kant laten zien en hebben hun totem 
gekregen! 

 
 
Wout werd een Beo: 
Deze koddige sprekende vogel voelt zich op alle terreinen thuis. Hij leeft 

in groepjes. De Beo is nieuwsgierig, erg actief, rumoerig, maar toch tamelijk 
schuw. Hij is aanhalig, vriendelijk en steeds snel geïnteresseerd. Het is een 
goede imitator. 

 
 
 
Jens werd een Brulaap: 
Wanneer de Brulaap ‘s morgens ontwaakt, begint hij 

de dag meestal met zijn karakteristieke gebrul om zijn 
territorium te markeren. Hij leeft in groep en beweegt 
zich langzaam en bedaard voort, behalve wanneer hij 
speelt of opgewonden is. Meestal verspilt hij de helft van 
zijn voedsel. Hij heeft nauwelijks vijanden. Brulapen zijn 
lichtgeraakt maar ook verrassend gevoelige dieren, braaf 
en lief. Als er openingen in het gebladerte moeten 
gepasseerd worden, vormen de volwassenen een brug 
die door de jongen wordt gebruikt. 

 
 
Ibo werd een Sifaka: 
De Sifaka voelt zich goed in kleine 

vriendengroepen. Hij is uiterst vreedzaam en 
vriendelijk. Het is een gevoelig dier met fijn 
ontwikkelde zintuigen. Hij is vreedzaam maar kan zich 
toch onverdraagzaam tonen tegenover andere 
groepen. Jongere dieren worden door de Sifaka 
zorgzaam beschermd, soms bijna vertroeteld. Hij is slim 
en bedachtzaam. Alleen bij gevaar wordt hij snel 
onzeker en luidruchtig. De Sifaka houdt ervan 
ondeugende of uitdagende streken uit te halen. Hij is 
meelevend en eerlijk. Hij is zelden uitermate 
enthousiast, maar wel behulpzaam en gedienstig. 
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Belangrijke info 

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.  
 

Jaarthema 

Ons jaarthema is Spelen, bovenal overal. 
 
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! Wij hebben er al zin in!  
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Verjaardagen 

 
Katrien Smets 

 
2 september 
 

 
Nick Vanden Bosch 

 
3 september 
 

 
Lien Stroobants 

 
9 september 
 

 
Ibo Lenaerts 

 
23 september 
 

 
Ellen Roels 

 
3 oktober 
 

 
Jens Kempeneers 

 
3 oktober 
 

 
Laura Merckx 

 
5 oktober 
 

 
Yannick Roskams 

 
10 oktober 
 

 
Nele Vanderkerchove 

 
17 oktober 
 

 
Veerle Siongers 

 
15 december 
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SPELLETJESPAGINA 

 

Raadsels 

Hoe weet je zeker dat je te dik bent? 

 

 
Als je op het strand ligt te zonnen en een Greenpeace-

activist u probeert terug te rollen naar zee. 

Het is rond en oranje en zegt:"ik ben een appelsien, ik ben een 
appelsien"? 
 

 
een mandarijn met een dikke nek 

Het skiet en het is groen rara ... wat is het ???? 
 

 
een skiwi. 

Hoe vangt een oen een konijn? 

 

 
Hij gaat achter een boom zitten en doet het geluid van een 

wortel na. 

Verbind de punten  
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Inschrijvingformulier werkjaar 2013 – 2014 
 

Beste ouders of voogd 

 

Wij vragen u dit inschrijvingsformulier zorgvuldig en correct in te vullen. De leiding heeft 

deze gegevens nodig om de werking en veiligheid optimaal te organiseren. Indien u 

bepaalde gegevens mondeling wil toevertrouwen, gelieve dan contact op te nemen met 

de groepsleiding. Je kan dit formulier zowel digitaal invullen en doorsturen naar 

akabe.tienen@gmail.com of persoonlijk afgeven aan de groepsploeg van Akabe Blits. 

 

Alvast bedankt! 

De groepsploeg 

 

 

Gegevens lid 

Naam + voornaam:  

Adres (week/weekend): 

 

   

Geboortedatum:…/…/…..  

Geslacht: man/vrouw 

Schets van de woonsituatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gegevens moeder 

Naam + voornaam:  

Adres: 

 

  

Telefoonnummer: …../…………….. 

Gsmnummer: …../……………..    

E-mailadres:  

mailto:akabe.tienen@gmail.com
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Gegevens vader 

Naam + voornaam:  

Adres: 

 

   

Telefoonnummer: …../…………….. 

Gsmnummer: …../…………….. 

E-mailadres:  

 

Gegevens directe contactpersoon (met akabe BLITS) 

Naam + voornaam:  

Adres: 

 

   

Telefoonnummer (dat we als eerste moeten proberen): …../…………….. 

Gsmnummer (dat we als eerste moeten proberen): …../…………….. 

E-mailadres (waar we mails naar moeten sturen):  

 

Gegevens contactpersoon die we moeten contacteren indien u niet bereikbaar bent 

Naam + voornaam:  

Adres: 

 

  

Telefoonnummer: …../……………..    

Gsmnummer: …../……………..   

Relatie:  

 

Gegevens huisarts 

Naam + voornaam:  

Adres: 

 

  

Telefoonnummer: …../…………….. 

Gsmnummer: …../…………….. 
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Foto’s 

 

Geeft u de toestemming aan de leiding om uw kind te fotograferen en/of te filmen voor 

intern gebruik zoals versiering van het lokaal etc. ? 

 

Ja/Nee 

 

Geeft u de toestemming aan de leiding om foto’s en/of filmpjes van uw kind te publiceren 

op onze website www.akabe-blits.be? 

 

Ja/Nee 

 

Geeft u de toestemming aan de leiding om foto’s en/of filmpjes van uw kind te publiceren 

op de Facebookpagina van Akabe Blits? 

 

Ja/Nee 

 

 

Hiermee wordt bovenvermelde persoon ingeschreven als lid van Scouts en gidsen 

Vlaanderen, Akabégroep BLITS! Door bijdrage van € 27,70 valt uw zoon/dochter onder 

de verzekerings-modaliteiten van Scouts en gidsen Vlaanderen vzw.  

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt de kosten voor de verzekerings-modaliteiten van Scouts 

en gidsen Vlaanderen vzw + vieruurtjes- en kleine activiteitenkosten. Dit geeft in totaal 

een bedrag van € 40 . U kan dit cash betalen aan Arnoud Martens van de groepsploeg of 

storten op volgend nummer: BE08 7340 2266 9313 met als mededeling: (naam en 

voornaam van het lid)lidgeld 2013-2014.  

 

Datum:  

 

Handtekening ouder(s) of voogd:  
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Medische fiche werkjaar 2013 – 2014 
 

Beste ouders 

 

Wij vragen u deze medische fiche zorgvuldig en correct in te vullen. De leiding heeft deze 

gegevens nodig om de werking en veiligheid optimaal te organiseren. Indien u bepaalde 

gegevens mondeling wil toevertrouwen, gelieve dan contact op te nemen met de 

groepsleiding.  

 

Alvast bedankt! 

De groepsploeg 

 

Naam + voornaam lid:  

 

Algemene informatie over de beperking 

Diagnose van de beperking van uw kind ... 

O type 1: licht verstandelijk handicap O type 6a: slechtziend 

O type 2a: matig verstandelijke handicap O type 6b: blinde 

O type 2b: ernstig verstandelijk handicap O type 7a: slechthorend 

O type 3: gedragsstoornissen O type 7b: doof 

O type 4a: licht fysieke handicap O type 8: ernstige leerstoornissen 

O type 4b: ernstig fysieke handicap O autisme 

O type 5: ziek O ADHD 

 O anders… 

Omschrijf de beperking van de deelnemer: 

  

  

 

Mobiliteit 

Uw kind …   

O kan vlot stappen O stapt moeizaam 

O kan geen trappen nemen O heeft bij lange wandelingen een buggy / 

rolstoel nodig 

O zit permanent in rolstoel en rij 

zelfstandig 

O is permanent rolstoelafhankelijk en moet 

geduwd worden 
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O draag orthopedische schoenen O kan bergop wandelen 

O kan fietsen O ziet goed 

O heeft een goede grove motoriek O heeft een goede fijne motoriek 

 

Verdere aandachtspunten rond mobiliteit:  

  

  

Taalontwikkeling 

Begrijpt uw kind taal als we een spel gaan spelen … 

 O meestal onmiddellijk 

 O als dit eenvoudig wordt uitgelegd 

 O als het een keertje wordt voorgedaan 

 O er is extra begeleiding nodig 

 O  

Uw kind spreekt … 

 O correcte volledige zinnen 

 O eenvoudig, goed verstaanbaar 

 O kernwoorden 

 O soms foutief woordgebruik 

 O ja / nee antwoorden 

 O niet/nauwelijks 

 O gebruikt bepaalde woorden, klanken of gebaren om iets duidelijk te maken 

   

 O  

Kan uw kind schrijven? ja / nee 

Zo ja, kan uw kind haar naam schrijven of meerdere zaken?  

  

Maakt uw kind gebruik van taalhulpmiddelen? (SMOG, dagschema, …) ja / nee 

Zo ja, welke?  

  

Zijn er verdere aandachtspunten rond taalontwikkeling?  

  

  

 

Sociale omgang 

Is uw kind soms bang voor iets? (hond, bliksem, …)   ja / nee 

Zo ja, welke?  

  

Wat doet u dan?   

Hoe gaat uw kind doorgaans om met … 



 
17 

 

 O andere kinderen:  

 O volwassenen:  

 O begeleiders:  

Heeft uw kind de neiging om weg te lopen? ja / nee 

Zo ja, wat kan hiervoor de aanleiding zijn?  

  

Hoe gaan we hier het best mee om?  

  

 

 

 

Heeft uw kind de neiging om met vreemden mee te gaan? ja / nee 

Hoe kunnen we het best reageren op storend / negatief gedrag? (negeren, afzonderen,…) 

 

 

  

Hecht uw kind veel belang aan één enkele vertrouwensfiguur? ja / nee 

Zo ja, hoeveel belang hecht hij/zij hieraan?  

 

  

  

Zijn er verdere aandachtspunten rond sociale omgang?  

 

 

  

Voeding 

Mijn kind drinkt … Mijn kind eet… 

O gewoon (glas, beker,.. ) O zelfstandig 

O met rietje O met hulpmiddelen:   

O uit aangepaste beker O geplet / gemixt / sondevoeding 

 … bekers/glazen per maaltijd (hoeveel?) O gesneden / met volledige hulp 

graag:  

 

  

graag: 

niet graag:   

 

 

Niet graag: 
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Zijn er bepaalde dingen die uw kind niet mag eten? ja / nee 

Zo ja, welke?  

  

  

Moet uw kind een dieet volgen? ja / nee 

Zo ja, welke?  

  

  

Is uw kind vegetarisch? ja / nee 

Eet uw kind vis? ja / nee 

Zijn er verdere aandachtspunten rond voeding?  

  

  

 

 

Zindelijkheid 

Geeft uw kind zelfstandig aan wanneer hij naar het toilet moet? ja / nee 

Zo ja, hoe laat uw kind merken dat hij/zij naar het toilet moet?   

Zo nee, moet uw kind dan op een bepaalde manier aansporen om naar toilet te gaan?  

  

Hoe vaak gaat uw kind per dag naar het toilet?   

Welke hulp heeft uw kind nodig bij het toiletbezoek?  

 O broek losmaken / vastmaken 

 O achterwerk afvegen 

 O geen hulp 

 O   

Is uw kind zindelijk? ja / nee 

Zo nee, hoe moeten wij uw kind daarin ondersteunen?  

 O luiers verversen 

 O ’s nachts wekken  

 O   

Menstrueert uw kind? ja / nee 

Zo ja, is er hulp  nodig bij het verschonen?  

  

Zijn er verdere aandachtspunten rond zindelijkheid?  
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Medicatie 

Gebruikt uw kind medicatie? ja / nee 

Zo ja, kan u hier een woordje uitleg bij geven?  

  

  

  

Kunnen er bij het nemen van een medicatie nevenverschijnselen optreden?  Ja / nee 

Zo ja, welke?  

  

  

Is uw zoon/dochter allergisch of overgevoelig aan: 

* bepaalde medicatie? 

  

  

* bepaalde stoffen of levensmiddelen? 

  

  

Werd uw kind gevaccineerd tegen klem (tetanus)? ja / nee 

Zo ja, wanneer?  … / … / ……… 

 

Zijn er verdere aandachtspunten rond medicatie?  

  

  

 

Activiteiten 

Welke activiteiten doe uw kind graag?  

  

  

Welke activiteiten doe uw kind niet graag?  

  

  

Zijn er activiteiten waaraan uw kind niet mag deelnemen? ja / nee 

Zo ja, welke en waarom niet?  

  

  

Kan uw kind zwemmen? ja / nee 

Zo ja, O zelfstandig 

 O met bandjes 

 O met plankje 

Is uw kind vlug vermoeid? ja / nee 



 
20 

 

Zo ja, hoe toont uw kind dat?  

  

 

Andere 

Zijn er bepaalde zaken die zeker wel gestimuleerd moeten worden? ja / nee 

Zo ja, wat?  

  

  

Zijn er bepaalde zaken die zeker niet gestimuleerd moeten worden? ja / nee 

Zo ja, wat?  

  

  

Eventuele andere inlichtingen, aanvullingen of opmerkingen?  

  

  

  

Toestemmingen 

Geeft u de toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw kind via 

apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende of koortswerende medicatie toe te dienen?  

ja / nee 

 

Geeft u, indien uw kind medicatie moet nemen tijdens de twee wekelijkse zaterdagse 

activiteiten, de toestemming aan de leiding om deze medicatie aan uw kind toe te dienen 

tijdens de activiteiten op zaterdag?  

ja / nee 

 

Ik, ondergetekende  (ouder of voogd),  

Verklaar dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn.  

 

Datum: … / … / ……… 

 

Handtekening ouder(s) of voogd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


