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NIEUWSBLITS SEPTEMBER-DECEMBER

Een nieuw scoutsjaar: ‘Grenzeloos groeien’

Nieuw jaar, nieuw thema. Dit jaar gaan we voor de groei!
Akabe is de start van een veilige ontdekkingsreis. Het is
de plek waar je kan vallen en opstaan, kan groeien.
Het is ook durven, iedereen moet op elk moment zichzelf
kunnen en durven zijn. Ook de leiding wilt blijven groeien.
Groeien doe je niet alleen, daarom staat dit jaar deze
gemotiveerde leidingsploeg voor jou paraat!
Groetjes,
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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

1 oktober 2016


Welpen: Paw Patrol



Jonggivers: Het jonggiver trainingskamp



Verkenners: Spring!

15 oktober 2016


Welpen: We trekken er op uit! Wij gaan naar ‘De Boeshoeve’!!



Jonggivers: Kabouter piraten



Verkenners: Discoooo

29 oktober 2016
De jaarlijkse griezelavond waar ook de ouders welkom zijn! Dit is ook een avondactiviteit en zal dus
doorgaan van 17-20u.

11-13 november 2016
GEEN ACTIVITEIT: Onze hele leidingsploeg gaat dit weekend op vorming.

26 november 2016


Welpen: Dance in the dark



Jonggivers: De koning van de jungle



Verkenners: Akabe in het leger

10 december 2016


Welpen: Bumba



Jonggivers: De magische Egyptenaren



Verkenners: Mario en Luigi
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Terugblik naar het geweldige kamp!
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Een feestje om in te kaderen
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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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