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.'
.

ROMANIA

Beste Verkenners en Ouders,
We zijn reeds aan het derde en laatste Alowiske beland! Wat voor een groots
avontuur is dit al geweest! Maar komende maanden zullen we des te meer een
toffe tijd samen beleven! Samen gaan we vanaf nu toewerken naar de kers op de
taart van dit jaar: Roemenië. Vanaf nu zal elke vergadering jullie kennis laten
maken met wat dit land allemaal te bieden heeft! Het staat je vrij om ook ons
elke week te verassen met leuke weetjes en kennis over dit land.
PS. speciaal voor jullie vertalen we het komende Alowiske geheel in het
Roemeens, zodat jullie al wat kennis kunnen maken met de taal.
Kusjes
Brent en Ewout
Dragi cercetași și părinți,
Am intrat în a treia și ultima Alowiske! Ceea ce acest lucru a fost o mare
aventura! Dar, lunile urmatoare vom fi chiar și mai multă experiență împreună
un timp frumos! Împreună am Evoluând de acum la cireasa de pe tort anul
acesta: România. De acum încolo, fiecare întâlnire va ajunge să știe ce această
țară are de oferit! De asemenea, este liber să ne surprindă în fiecare
săptămână, cu fapte amuzante și cunoștințe despre această țară.
PS. mai ales pentru tine, vom traduce viitorul Alowiske în întregime în limba
română, așa că dacă putem face cunoștință cu limba.
pupici
Brent si Ewout

Extra info:
- 9 april vieren we 85 jaar scouting in Aalst! (zie facebook event en brief
voor info)
- Eikes weekend gaat door van 14 tot 16 april (meer info volgt nog)
- 23-25 juni is het After Blok Rock
- 17 tot 30 juli zomerkamp naar Roemenië

Informații suplimentare:
- 9 aprilie am sărbătorim 85 de ani de scouting în Aalst! (A se vedea
evenimentul facebook și scrie pentru info)
- Week-end Eikes va avea loc în perioada 14-16 aprilie (mai multe
informatii va urma)
- 23-25 iunie După Block Rock
- 17-30 tabără de vară iulie, în România

Zondag 19 maart 2017

14u tot 17u

Grote Markt

Boekarest (Roemeens: București) is de hoofdstad en het industriële en
commerciële centrum van Roemenië. De stad ligt in het zuidoosten van het land,
aan de rivier de Dâmbovița. Volgens de officiële volkstelling van 2011, heeft
Boekarest een populatie van 1.677.985 inwoners. Boekarest is de grootste stad
van het land en de tiende stad van de Europese Unie.
De officiële naam van de stad is Municipiul București (Gemeente Boekarest), en
zit op hetzelfde administratieve niveau als de Roemeense districten. De
Gemeente Boekarest is onderverdeeld in zes sectoren.
Allemaal informatie die je vandaag misschien wel nodig zal hebben in het grote
Roemense stadsspel!
București (română: București) este capitala și centrul industrial și comercial din
România. Orașul este situat în sud-estul țării, de-a lungul râului Dâmbovița.
Conform recensământului oficial din 2011, București are o populație de
1,677,985 locuitori. Bucurestiul este cel mai mare oraș din țară și al zecelea
oraș în Uniunea Europeană.
Numele oficial al orașului este Municipiul București (municipiul București), și
are același nivel administrativ ca și districtele românești. Municipiul București
este împărțită în șase sectoare.
Toate informațiile de care aveți nevoie, probabil, astăzi, în mare joc Fame oraș
armean!

Zondag 26 maart 2017

14u tot 17u

Lokalen Alowis

De Roemenen dragen natuur hoog in het vaandel. Vroeger bestond Roemenië uit
bijna niets anders dan bos. Tegenwoordig is de bosoppervlakte gereduceerd tot
26% van het hele land. Het Vlăsiabos omringt de hoofdstad van Roemenië en is
een van de belangrijkste bossen van het land.
Om in de sfeer van de bosrijke omgeving te komen duiken ook wij vandaag de
bossen in.
Românii care poartă natura de o importanță capitală. România a constat în
trecut de aproape nimic altceva decât pădure. Astăzi, suprafața împădurită a
fost redus la 26% din țară. Vlăsiabos înconjoară capitala România și este una
dintre cele mai importante păduri din țară.
Pentru a obține chiar și astăzi ne arunca cu capul în pădure, în zona suprafeței
împădurite.

Zondag 2 april 2017

Geen vergadering

#Wistjedat Roemenië een landklimaat heeft? Dus warme zomers en koude
winters.
#wistjedat de Roemeense turnster Nadia Comăneci de eerste was die een 10
kreeg bij de Olympische Spelen in Montreal,1976
#Wistjedat Sibiu in 2007 culturele hoofdstad van Europa is geweest?
#Wistjedat 17,6% van het stroomgebied van de Donau in Roemenië ligt? Ook
vind je er de Donaudelta !
#Wistjedat Roemenië een groter oppervlakte heeft dan Nederland, België,
Oostenrijk en Zwitserland samen!
Omdat ook jullie vandaag wat wistjedatjes mogen opzoeken is het geen
vergadering!
#Wistjedat # România are un landklinmaat? Așa că veri și ierni reci la cald.
#wistjedat Stiati ca gimnasta română Nadia Comăneci a fost primul care a
primit un 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, 1976
#Wistjedat Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană în 2007?
#Wistjedat 17,6% din bazinul Dunării se află în România? De asemenea, veți
găsi Delta Dunării!
#Wistjedat România are o suprafață mai mare decât Țările de Jos, Belgia,
Austria și Elveția!
Pentru că tu astăzi ceea ce wistjedatjes poate arata, nu este nici o întâlnire!
Zondag 9 april 2017

12.30u tot 18u

Graanmarkt

Vandaag doen we eens niks rond Roemenië maar vieren we 85 jaar scouting
Aalst.
Meer info hierover vind je op het facebook event of in de brief.
Astăzi suntem de acord nimic despre România, dar sarbatorim 85 de ani de
scouting Aalst.
Mai multe informații pot fi găsite pe evenimentul facebook sau literă.

Vrijdag 14 tot zondag 16 april 2017

EIKES

Zeer geliefd in Roemenië is het vissen in de Donaudelta. Het krioelt er van de
vis en is vrijwel voor iedereen toegankelijk. Je treft er zowel beroepsvissers met
fuiken (vooral Lipoveniërs uit de Delta zelf), goed uitgeruste sportvissers als de
amateur die op toeristische tocht met zijn familie in de Delta zijn vislijntje in de
vrije tijd uitwerpt.
Men treft in de Delta ongeveer 100 vissoorten aan. 50% van de zoetwatervis
voor de Roemeense markt kom hier vandaan. De meest voorkomende zijn
(Nederlandse - Roemeense en Latijnse benaming) :
• snoek (stuca - Esox lucius)
• snoekbaars (salau - Stizostedion lucioperca)
• baars (biban - Perca fluviatilis)
• meerval (somn - Silurus glanis)
• verschillende soorten karper (crap - Cyprinus carpio), met zijn nevenvariteiten
: goudvis (zilverkleurige soort) (Caras - Carassius auratus) en kroeskarper
(Caracuda - Carassius carassius)
• roofblei (avat - Aspius aspius)
• brasem (platica - Abramis brama)
• zeelt (lin - Tinca tinca)
Daarom is het thema van dit weekend VISSERS. Trek allemaal je mooiste outfit
aan! Meer info volgt nog!
Acesta este motivul pentru tema acestui week-end PESCARI. Se trage toate
hainele cel mai bun! Mai multe detalii in curand!
Zondag 23 april 2017

13.45u tot 17.15u

Lokalen Alowis

Vuil vuil vuil vuil, modder modder modder modder….
In Roemenie spelen ze elk jaar traditioneel gewijs het grote FIFI DIRT spel! De
chiro van Moorsel was op de hoogte van dit evenement en omdat het zo
geweldig is organiseren ook zij het elk jaar! Breng vandaag je vuilste kleren,
reserve kleren, 1 euro mee en kom zeker met de fiets!
Murdar murdar murdar murdar, noroi noroi noroi noroi ....
În România se joacă în fiecare an, în mod tradițional, etapele de mare FIFI joc
DIRT! Chiropractic van Moorsel a fost conștient de acest eveniment și pentru că
este atât de mare au în fiecare an organizează! Astăzi vă Adu hainele cele mai
murdare, haine de schimb, 1 euro, și pentru a obține încrezător cu bicicleta!

Zondag 30 april 2017

14u tot 17u

Lokalen Alowis

Jawel jongens, ook in Roemenië doen ze aan sport! Dat kan je wel zien aan
onderstaand sportieve en prachtige Roemeense vrouw:
Da baieti, de asemenea, în România, ei fac sport! Da, puteți vedea următoarele
sporturi și frumoasă femeie română:

Doe vandaag jullie mooiste sportoutfit aan want we gaan kennis maken met
Roemeense sporten.
Alăturați-vă astăzi cel mai bun costum de sport, deoarece ne vom întâlni sportul
românesc.
Zondag 7 april 2017

14u tot 17u

100 gr amandelpoeder
amandelessence
300 gr suiker
1 eigeel
bakboter
6 eieren
2½ dl karnemelk
2 l verse melk (ongepasteuriseerd)
bladerdeegrondjes (doorsnede 10
cm)

Lokalen Alowis

Migdale măcinate 100g
esență de migdale
300g de zahăr
gălbenuș de ou 1
unt pentru prăjit
6 oua
2½ lapte bătut dl
2 litri de lapte proaspăt
(nepasteurizat)
cercuri de foetaj (diametru 10 cm)

Deze ingrediënten zijn nodig om een overheerlijke mattentaart te bakken.
Jazeker, je kan het al raden. We gaan vandaag overheerlijke, verse,
likkebaardende mattentaarten verkopen!
Aceste ingrediente necesare pentru a coace un mattentaart delicios.
Da, puteți ghici. Mergem să vândă delicioase, proaspete, saliveze rogojini
prăjituri!

Zondag 14 april 2017

14u tot 17u

Lokalen Alowis

Ben jij deze ochtend extra vroeg je bed uitgekomen om je mama een vers
ontbijtje voor te schotelen? Heb je besloten om vandaag extra lief te zijn? Of ga
je nu eindelijk je kamer opkuisen nadat je mama het je al 4 weken vraagt?
Inderdaad, vandaag is het moederdag!
Na al die verwennerij is het ook nog even tijd om jezelf wat te verwennen, kom
daarom vandaag van 14 tot 17 u naar onze lokalen.
Te-ai trezit în plus devreme în această dimineață, ieși pat pentru mama ta să
farfurie un mic dejun proaspăt? V-ați decis să fie foarte frumos azi? Sau va
curăța în sfârșit camera ta când mama ta va cere timp de 4 săptămâni?
Într-adevăr, astăzi este Ziua Mamei!
După toate acestea indulgență este oprit, de asemenea, ceva timp pentru a vă
răsfăța, de ce vin astăzi între 14 și 17 în clasele noastre.
Zondag 21 april 2017

14 u tot 17u

Lokalen Alowis

Jongens (en soms ook meisjes),
Dit is de allerlaatst zondag vergadering voor dit jaar.
Dit wil ook zeggen dat de examens om de hoek komen gluren.
Om helemaal klaar te zijn voor deze stressvolle, afmattende, saaie, verfoeide
periode gaan we vandaag nog eens alles geven!!
Băieți (și, uneori, fete)
Aceasta este chiar ultima întâlnirea de duminică pentru acest an.
Acest lucru înseamnă, de asemenea, că examenele pentru a obține o privire în
jurul valorii de colț.
Pentru a fi pregătit pentru acest moment stresant, obositor, plictisitor, detestat
vom merge din nou astăzi pentru a da totul !!

Vrijdag 26 april 2017

20u tot 22u

Lokalen Alowis

Vanaf nu is het aftellen tot aan het fantastische zomerkamp begonnen.
Nog:
2 maanden en 21 dagen
11 weken
82 dagen
1.968 uren
118 080 minuten
7 084 800 seconden
De acum până numărătoarea inversă a început în lagărul de vară fantastică.
Cu toate acestea:
2 luni și 21 zile
11 săptămâni
82 zile
1,968 ore
118 080 minute
7.0848 milioane de secunde
Vrijdag 2 juni 2017

20u tot 22u

Lokalen Alowis

We hebben wat te vieren vandaag!
Gisteren vierden ze in Roemenië ‘kinderdag’.
Deze dag ontstond er om kinderrechten actueel begrip te houden.
We keren vandaag terug naar jouw kindertijd. Wie weet wat er allemaal nog te
beleven valt!
Avem ceva pentru a sărbători ziua de azi!
Ieri au sărbătorit în România " Ziua Copilului".
În această zi a fost de a păstra înțelegerea actuală a copiilor.
Astăzi vă vom întoarce la copilărie. Cine știe ce altceva se întâmplă!

Vrijdag 9 juni 2017

20u tot 22u

Lokalen Alowis

Scouting is in Roemenie begonnen in 1912. In de hoofdstad Boekarest wordt
door een leraar de eerste scouting activiteit georganiseerd. Al snel sloeg dit over
naar andere scholen en steden in 1914-1915 werd Scouting door het parlement
erkent en werd de Asociatia Cercetaşii României (de Roemeense scouting
beweging) opgericht.
Cercetasia a început în România în 1912. În capitală, București, a organizat
prima activitate de scouting de către un cadru didactic. Lovit în curând acest
lucru despre Cercetasia a fost la alte școli și orașe din 1914-1915 acreditate de
către parlament și a stabilit Asociatia Cercetasii României (mișcarea scouting
românească).
Vrijdag 16 juni 2017

20u tot 22u

Wapenschild

Vlag

%

Lokalen Alowis

%

Șild
Vrijdag 23 tot zondag 25 juni 2017

pavilion
After Blok Rock

Naar dit weekend hebben we toe gewerkt.
Veel geflyerd en hopelijk ook wat bandjes verkocht.
Nu enkel nog alles klaarzetten en dan kan het feest beginnen!
Verder info volgt nog.
În acest week-end am fost de lucru spre.
Mulți geflyerd și, sperăm, să vândă niște curele.
Acum, toate numai înființat și apoi petrecerea poate începe!
Mai multe informații vor urma.

17 tot 30 juli

ROEMENIE

Over ons geweldige zomerkamp zal er zeker en vast nog meer info volgen! Wij
kijken er alvast ontzettend hard naar uit!
Despre noi tabără mare de vară va urmări cu siguranță envast mai multe
informatii! Așteptăm cu nerăbdare foarte greu să-l!

Na al deze supa dupah vergaderingen zijn we eindelijk klaar om Roemenië
onveilig te gaan maken! Vanaf nu kunnen jullie dus je rugzak beginnen maken
want we gaan op kamp!!!!
Daarmee gezegd zijnde willen we ook mededelen dat dit het laatste Alowisken
van het jaar was!!! ween ween. Maar niet getreurd want er komt nog een
heerlijk en onvergetelijk kamp… en een lange prachtige scoutscarrière.

Contactgegevens:

Mandarijnoranje loyale dik-dik
Tel: 0497/88 23 29

Olijfgroene volhardende boomklever
Tel: 0471/38 02 71
Email: vk.alowis@hotmail.com

