Hallo iedereen!
Hier is het dan, een derde en laatste Alowiske ligt in je handen, op je tafel, naast je bed.
Dit jaar is alweer voorbij gevlogen, maar het is zeker nog niet voorbij. Ondertussen kunnen
we wel al besluiten dat dit een jaar is waarin we allemaal GRENZELOOS konden GROEIEN!
Grenzeloos groeien... door het leren van technieken
Grenzeloos groeien... door een ruiltocht te doen
Grenzeloos groeien... door nieuwe vrienden te maken
Grenzeloos groeien... door talrijk naar ons eetfestijn te komen
Grenzeloos groeien... door nieuwe steden te ontdekken
Grenzeloos groeien... door leiding te geven aan andere takken
Grenzeloos groeien... door zonder mama en papa te slapen
Grenzeloos groeien... door meer leden te krijgen
Grenzeloos groeien... door samen te werken
Grenzeloos groeien... door elkaar te helpen

Als groep zijn we opnieuw groter en sterker geworden, ons eetfestijn was een succes,
nieuwe horizonten werden verkend en technieken zijn ook opgefrist. Iedereen heeft dit jaar
wel iets gedaan waardoor grenzen verlegd werden. Hoe klein ook, samen hebben we
grenzen verlegd en zijn we gegroeid.
Het is duidelijk, dit jaar konden we allemaal GRENZELOOS GROEIEN!
Via deze weg willen we ook alle helpers – leiding, leden, ouders – van ons eetfestijn
nogmaals bedanken. Het was een groot succes: ondanks de nieuwe locatie en andere
organisatie waren er meer eters dan het jaar voordien, voor het eerst hebben we zelfs de
kaap van 600 overschreden!
Ook wil ik nog reclame maken voor het unieke Alowisiaans muziekfestival dat onze
verkennertak organiseert. After Blok Rock (ABR) valt op zaterdag 24 juni 2017 en de
opbrengst zal de verkenners ook nu weer financieel helpen op kamp.
Het festival is voor jong en oud en gaat door op onze eigen terreinen: allemaal welkom!
Hoewel dit het laatste Alowiske is, is het jaar zeker nog niet gedaan! Er komen nog heel wat
activiteiten en nieuwe groeikansen: paasweekend, Duodagen, Eikes, After Blok Rock,
daguitstap, zomerkamp, ... . En is het jaar voorbij? Dan is er altijd weer een nieuw jaar!
Wij kijken er alvast naar uit, hopelijk jullie ook ?!
Stevige linker,
IJdele Kraanvogel

Contactgegevens:
Mike Van Geert
0476/71 25 02
Thiel Soete
0494/84 91 05
Nikolaas Van den Steen
0498/29 08 67
scouts_alowis@hotmail.com

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!

De missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Waarvoor staat scouting?
Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen
in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op
voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.'
.

Jongverkenners
Alowisken III
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KABOUTER PLOP EDITION
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Beste ouders en jongverkenners,

Begin maar al te wenen want het laatste Alowisken is hier. Het zal dit keer in de ban zijn van
niemand minder dan KABOUTER PLOP. Lees alvast verder om te ontdekken wat we gaan
doen in de resterende vergaderingen.

Wij vragen jullie om op voorhand iets te laten weten als uw kind niet kan komen naar de
vergadering. Zo moeten we niet staan wachten op iemand die niet komt opdagen.

Vanaf dit jaar werken wij met een algemeen e-mail adres voor de jongverkenners. Dus alle
brieven en mededelingen zullen via jongverkenners.alowis@hotmail.com worden verzonden.
Ook als je vragen hebt mag je ons via mail of telefoon contacteren.
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Zondag 26 maart 14 – 17u, lokaal Alowis

In Plopje zijn eerste vergadering zal hij jullie leren hoe je een melkherberg moet rechtze<en
☺ ☺ ☺ . Klus zal jullie hiervoor alle kneepjes van het vak uitleggen en aanleren. Zodat
jullie er lekker op los kunnen @mmeren.
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Vrijdag 31 maart – 2 April DUODAGEN

Als garagisten gaan wij een spe<erend weekend beleven samen met de andere ploppertjes
van District Dender.
! Info zie brief duodagen

Zondag 9 april 85 Jaar Scouting Aalst

Uitzonderlijk is er vandaag, midden in de
paasvakan@e een vergadering ingepland met
iedereen van Scouts Aalst. Gelieve bijgevoegde brief te raadplegen voor verdere informa@e
omtrent dit evenement.

Zondag 16 april

Helaas pindakaas ploppertjes, jullie mogen nog genieten van jullie welverdiende laatste
paasvakan@ezondag in het mooie kabouterbos. De leiding zal dit weekend de ploppertjes van
de welpjes en de kapoentjes gaan entertainen op hun plopperend weekend.

Zondag 23 april 14 – 17u, Grote Markt Aalst
Na lang zwoegen en afspreken met de ploppertjes van Kievit, want die worden daar zo moe
van(stomme mopjes door ﬂorian xxx). Kunnen we eindelijk met vol enthousiasme zeggen dat
we een SUPER SPETTERENDE FORMIDABELE AWESOME PLOPPERENDE COOLE gemengde
vergadering hebben met de mannelijke en vrouwelijke plopjes van Kievit.

BE THERE OR BE E STOEM PLOPPERKEIR
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Zondag 30 april 14 – 17u, lokaal Alowis
Kabouter sterk en steroïden vragen zich af wie van jullie er de slimste, sterkste, mooiste,
crea@efste is. Wie van jullie de best condi@e hee\? Kom maar allemaal op @jd en trek je
sport plunje aan. Liefst in kabouter plop s@jl.

Ik hoor hier niet thuis ☹

Zondag 7 mei 14 – 17u, lokaal Alowis MET DE FIETS
Wie zal het zeggen waar we naartoe plopperen met onze plopﬁetsjes, wie zal het weten
welke bestemming we zullen heen rijden. Wie zal het weten welk doel er achter deze
ﬁetstocht zit. Breng zeker jullie FIETS mee anders zal je moeten lopen ☺ .
Zondag 14 mei 14 – 17u, lokaal Alowis

Plopje gaat samen met Smalletje een mooi cadeautje voor de moema maken. Aangezien
Plopje en Smalletje een beetje heel dom zijn, zou het eens kunnen zijn dat wij de
jongverkennnende ploppertjes Plopje en Smal moeten helpen met hun probleem.

MOPJE VAN HET ALOWISKEN: Hoe kan een tomaat per auto rijden? *
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Zondag 21 mei 14 – 17u, lokaal Alowis MET DE FIETS

De Ploppertjes hebben een gemengde verassing in pe<o. Kom met jullie plopﬁetsjes aan het
lokaal en jullie zullen versteld staan van wat jullie te wachten staat.

Dit is een fiets

Zondag 28 mei 14 – 17u, lokaal Alowis

Het zonnetje schijnt, de bloemetjes staan volop in bloei. De zomer neemt bijna zijn intrede in
het mooie kabouterbos. De bomen ritselen en zachte lentewinden van mei. Het gras is mooi
groen en de ploppertjes zijn blij dat ze mogen buiten zijn. Want we gaan WATERSPELLETJES
spelen.

Kwebbel is ook blij vandaag
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Zondag 4 Juni 09u30 – 12u30, lokaal Alowis

Lekker ploeteren en plonzen en spe<eren met kabouter kwebbel. Haar bikini pakje hangt al
een winter klaar om aan jullie mooie leuke jongverkennertjes te tonen. Nemen jullie 4
eurootjes mee? Dan kunnen jullie Kwebbel haar bikini ook ontdekken. Dit zal doorgaan in het
zwembad van Dendermonde.

Vrijdag 9 Juni 19u – 21u30, lokaal Alowis

Wij verwelkomen jullie in de fenomenale cinema van het kabouterbos. Waarin we naar
verscheidene mooie plopﬁlms gaan kijken. Neem jullie versnaperingen al mee want het zal
spannend worden.
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Zaterdag 17 Juni 09u30 – 12u30, lokaal Alowis

Naar goede gewoonte moeten alle kabouters tegen het begin van de zomer. 10000000
plopkoeken bakken. Onze goede vriend Plop hee\ gevraaagd of we een handje kunnen
bijsteken.
lieve
meid

Zaterdag 1 Juli DAGUITSTAP
Naar goede gewoonte sluiten wij het scoutsjaar af met een daguitstap. Deze zal
doorgaan in het mooie paradijs van PLOPSALAND. Briefje volgt nog met verdere
informatie.
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ZOMERKAMP JONGVERKENNERS 15-26 Juli @ DINANT

SNIK SNIK, het laatste Alowisken is geschreven, maar wees niet getreurd er
komen nog toffe vergaderingen aan. Het zomerkamp komt ook alsmaar
dichterbij. Plop zal ons wel goed bedanken voor onze medewerking.

Jarne Stubbe

0497/88.23.38

Florian Gossye

0498/47.65.53

Elias Goedgebeur

0472/91.91.65

*MET EEN AUTOMAAT HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
LACHENLACHENLACHENLACHENLACHEN
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