Beste Alowisianen
Lieve ouders
Enthousiaste sympathisanten
Brave kindjes
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een heel duidelijk nieuw begin.
Dit werkjaar start namelijk met een nieuwe groepsleiding. De meesten onder
jullie zullen het ongetwijfeld al gemerkt hebben. Ikzelf, groepsleider vanaf dit
jaar en twee adjunct groepsleiders, Thiel en Nikolaas hebben de fakkel
overgenomen van onze voorgangers. Met veel fierheid en een portie gezonde
ambitie zullen wij het traject naar de top verderzetten. Ongetwijfeld moeten
we daarin nog heel wat groeien.
En zo is de stap naar het nieuwe jaarthema onmiddelijk gezet.
GRENZELOOS GROEIEN!
Een korte leuze, maar in deze twee krachtige woorden zit een groot deel van
wat scouting betekent. Scouting is dé plek waar we samen, met vallen en
opstaan, kunnen groeien. Je leert er al doende en op je eigen tempo, als op een
veilige ontdekkingsreis. We trekken weg van bekende paden en kiezen samen
welke grenzen we dit jaar willen verleggen. De kracht zit dit jaar in het
woordje nog: "Ik kan dat niet" wordt "Ik kan dat nog niet". Ontdek, doe, leer en
vooral: groei!
Groeien doe je niet alleen, daarom willen we niet enkel onze leiding motiveren,
steunen en aanmoedigen om het beste uit zichzelf én de gasten te halen. De
ouders zijn natuurlijk ook van groot belang bij een jeugdbeweging. Niet enkel
hun zoon naar de scouts laten gaan, maar ook communicatie, formaliteiten,
verkeersveiligheid, mond-aan-mondreclame, etc. kunnen de samenwerking
alleen maar bevorderen.
Daarom een warme oproep om bij de ouderraad
te komen, komen helpen op het eetfestijn, langs
te komen op evenementen en te denken aan de
kleinere zaken zoals een praatje maken op zondag
met de (groeps-)leiding en andere ouders.
Hopelijk tot snel!
Stevige linker,
IJdele Kraanvogel
Contactgegevens:
Mike Van Geert
0476/71 25 02

Thiel Soete
0494/84 91 05

scouts_alowis@hotmail.com

Nikolaas Van den Steen
0498/29 08 67

Ons uniform
Door het dragen van het uniform toon je dat je lid bent van Scouts en Gidsen Vlaanderen en
de rood-grijze scoutsdas toont dat je lid bent van Scouts Sint-Aloysius. Maar het is meer dan
dat. Het officiële scoutsuniform is immers speelkledij die tegen een stevig stootje kan. Zo
hoeven we nooit bang te zijn om te rollebollen in de modder, een wedstrijdje springen in de
plassen te organiseren of een mooie boom te knuffelen…
We verwachten van elk lid dat hij in uniform naar de vergaderingen komt. Voor nieuwe
leden is dat uiteraard pas nodig nadat ze beslist hebben om zich definitief in te schrijven. De
eerste groepsdas krijgt jouw zoon wanneer hij wordt ingeschreven.
Het verplichte uniform voor kapoenen:
Enkel onze rood-grijze groepsdas.
Verder zorgen kapoenen voor goede speelkledij die tegen een stootje kan.
Elk uniformstuk is ook in kapoenenmaten beschikbaar en mag steeds gedragen worden!
Het verplichte uniform voor welpen:
Naast de speelkledij en rood-grijze groepsdas wordt hier de typische welpenpet gedragen.
Als speelkledij wordt gevraagd om een donkergroene trui te voorzien.
Ook hier is een officieel uniform nog niet verplicht, maar kan en mag het uiteraard steeds
gedragen worden.
Het verplichte uniform voor alle andere leden:
Beige scoutshemd, kaki scoutsshort en rood/grijze groepsdas.

Wat komt waar ?! Kentekenwijzer!

Beste ouders

Nu het scoutsjaar van start gaat,
kan ook het Oudercomité opnieuw uit de startblokken schieten.

De bedoeling van een Oudercomité is voornamelijk om de leiding te adviseren
en wat taken uit hun handen te nemen zodat zij zich kunnen focussen op de
scoutswerking.

Hiervoor komt het Oudercomité éénmaal per maand samen om te vergaderen.
Het Oudercomité mag echter niet beperkt blijven tot enkel saaie vergaderingen
– neen – het moet ook leuk zijn voor alle ouders die zich hiervoor inzetten. Een
leuke barbecue, een winterse wandeling of een uitstap naar een pretpark zijn
een van de mogelijkheden om het aangenaam te maken.

Hebt u interesse om hieraan deel te nemen?
Neem dan vrijblijvend contact op met de groepsleider: Mike Van Geert
(0476/71 25 02) of via mail: scouts_alowis@hotmail.com

Voor verdere nieuwtjes: U hoort nog van ons!

ALOWISKE I

WELPEN
2016-2017

Beste welpen & ouders,
Hier zijn we met het allereerste Alowiske van dit
jaar. Hopelijk zijn jullie (de welpen) goed in
vorm want het wordt een helse toch!
Een vraagje voor de welpen. Kennen
jullie Mowgli?
Jaja, je hoort het goed, M-O-W-G-L-I . Maar
Mowgli heeft een probleempje. Zoals jullie
weten woont Mowgli bij de wolven. Maar spijtig
zijn er veel gevaarlijke dieren die willen dat
Mowgli terug naar de mensen gaat, maar hij wil
dit helemaal niet. Willen jullie Mowgli helpen om
deze gevaarlijke jungle te overleven zodat hij bij
zijn vrienden kan blijven.
Maar pas op, want Shere-Kan, Kaa en Koning
Lowie kunnen overal zitten om Mowgli mee te
nemen. Wees voorzichtig!
Succes!

Zondag 2/10

14.00 - 17.00

Lokaal Alowis

Mowgli heeft een klein probleempje. Hij is
gisterennacht Kaa tegen gekomen. Hij is nog op tijd
kunnen weglopen, maar Kaa heeft hem gebrainwasht.
Dit betekent dat Mowgli
zich niets meer kan
herrinneren. Hij weet
zelfs de namen van zijn
beste vrienden niet
meer. Willen jullie
helpen Mowglie helpen
zodat hij de naam van zijn vrienden weer weet?
Zondag 9/10

14.00 - 17.00

Lokaal Alowis

Baloe heeft Mowgli
wijsgemaakt dat hij
een winterslaap nodig
heeft! Maar wij weten
beter natuurlijk :). We
gaan Baloe helpen om
zijn wintervoorraad te
verzamelen, maar wat
hij niet weet is dat wij een stiekem plan hebben HIHI!
Tip: MMMMMMHHHH

Zondag 16/10

14.00 - 17.00

Lokaal Alowis

De zomer is bijna gedaan in de jungle. Maar toch
heerst er een grote droogte. Dit is natuurlijk niet goed
voor het water. Willen jullie de dieren van de jungle
helpen zodat ze niet uitdrogen?

Zondag 23/10

14.00 - 17.00

Lokaal Alowis

De apen van Koning Lowie heeft het voedsel
van Mowglie gestolen. Bagheera & Akela
hebben geprobeerd om zoveel
voedsel terug te halen
van de apen. Maar ze zijn
met iets anders
teruggekeerd. Namelijk
allemaal verschillende
stukjes van een kaart.
Deze kaart kan hun leiden
naar Koning
Lowie, gaan jullie de kaart in elkaar steken en het
voedsel stelen van Koning Lowie?

28 - 30/10

Herfstweekend!

Wij gaan dit weekend op herfstweekend! Whoehoew!
Verder informatie volgt nog. Kan jij al raden naar
waar we gaan? Bij Mowgli in de wouden misschien?

Zondag 6/10

Geen vergadering

Vandaag is het geen vergadering, want we moeten
nog bekomen van ons superleuk weekend én het is
nog vakantie!
Zondag 13/11

Geen vergadering

De leiding is op leidingsweekend! Geen vergadering.
Zondag 20/11

14.00 - 17.00

Lokaal Alowis

Akela, de grote leider van de wolven is Mowglie aan
het trainen omdat een confrontatie met Shere-Khan
onvermijdelijk is, maar hij is niet zo tevreden. Mowgli
heeft een te dik buikje gekregen van al het eten.
Willen jullie Mowgli helpen zijn buikje weg te werken
door te sporten?
Zo is Akela weer tevreden!

Zondag 27/11

14.00 - 17.00

Lokaal Alowis

Raksha, de wolvenmoeder van Mowglie, zou graag nog
eens een spel spelen met Mowglie. Nog van toen dat hij
klein was. Zien jullie het zitten om mee te spelen?

e

Dit was het weer het 1 Alowiske van het jaar. OUH ☹
Maar geen zorgen want voor dat je het weet heb je
weer een nieuw, met minstens even spannende
spelletjes als nu!

Een stevige scoutslinker van,
Tom De Norre : 0470377335
Wouter Gheyssens : 0494265989
Servaas Van Huylebroeck : 0495375049

