Blaadjes vallen, de temperatuur zakt, alle klokken zijn teruggedraaid... de winter komt
eraan! Haal dus die dikke wollen sokken boven, trek een warme pull aan en zoek alle
mutsen, sjaals en handschoenen, want een echte scout laat zich niet zomaar doen! Nu het al
wat vroeger donker wordt, breekt ook een heel gezellige periode aan. Terwijl de kinderen
uitkijken naar de eerste sneeuw, denken de volwassen misschien al aan het kerstdiner. Ook
bij ons op de scouts begint het wat te kriebelen, want deze periode zijn er ook
hartverwarmende avondvergaderingen vol films, gezelschapspelletjes, schaatsen, bowlen, ...
Met een knetterend haardvuur om je aan op te warmen, kunnen we buiten zelfs al eens een
griezelspel spelen!
Een andere reden voor deze knusse vergaderingen is natuurlijk om voldoende ademruimte
te geven tijdens de gevreesde examenperiode. Niet enkel tieners hebben examens, maar
ook de leiding moet de nodige tijd en aandacht kunnen geven aan al die dikke cursussen.
Door de aangepaste tijdstippen, blijven we voldoende tijd voor school garanderen, zonder
dat we elkaar uit het oog of het hart kunnen verliezen. En natuurlijk blijft scouts ook in deze
tijden een moment van ontspanning en vriendschap.
Kijk dus altijd goed in het Alowiske naar de planning voor het komende weekend. Zo weten
jullie steeds waar en wanneer de vergadering doorgaat zodat jullie niets hoeven te missen
en we massaal samen kunnen zijn!

Hoewel het even een rustige scoutsperiode lijkt, blijft het voorbereidingswerk en de inzet
aan de Schendelbeekhofstraat duidelijk voortgaan! Niet enkel de wekelijkse vergaderingen
worden voorbereid, maar ook het eetfestijn (17 & 18 maart), After Blok Rock (29 juni) en het
groepskamp (21 juli – 3 augustus) vragen de nodige planning en uitwerking. Tussendoor zijn
we ook nog aan het werk om onze lokalen te verbeteren. Misschien kunnen we na de
examenperiode zelfs onze eigen centrale verwarming inschakelen?!
Een stevige linker van een fiere groepsleider,
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 rood-grijze groepsdas wordt hier de typische welpenpet gedragen.
We vragen wel om reeds een scoutshemd te voorzien met de nodige kentekens. Een officiële
scoutsbroek hoeft niet, maar we vragen wel een korte kaki broek te voorzien.
Het verplichte uniform voor alle andere leden:
Beige scoutshemd, kaki scoutsshort en rood/grijze groepsdas.

Wat komt waar ?! Kentekenwijzer!

OPGELET: de winkel verhuist binnenkort naar het Schotte sportcomplex.

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.'
.

Beste verkenners, ouders en fans
Na 3 knotsgekke maanden zijn we alweer aan het tweede
Alowiske van dit jaar beland.
Voor het tweede Alowiske moeten jullie zelf wat werken om
de juiste vergadering bij de juiste datum te zetten.
Doe goed je best want anders kan je wel eens op de
verkeerde plaats staan wachten!
Er staat weer heel wat te beleven, kom zeker elke week met
de fiets en laat je verrassen door wat jouw super coole,
mega plezante leiding nu weer in petto heeft!
Kusjes,
Florian, Niels en Ewout

Extra info:
Examenvergaderingen (op vrijdag en zaterdag) gaan
steeds door van 20u tot 22u. Tenzij anders vermeld staat.

Kerstvakantie (Geen
vergadering)
Vrijdag
1/12

Zaterdag
9/12

Zaterdag
16/12

Vrijdag
22/12

GENIET VAN DE LAATSTE
DAGEN RUST, JULLIE LEIDING
IS VOLLENBAK AAN HET
STUDEREN

Pimp ya lokaal part 1

Lifehack-test

Kerstvakantie (Geen
vergadering)
GELUKKIG NIEUWJAAR!!
Movienight!

Vrijdag
29/12

Vrijdag
05/01

Vrijdag
12/01

Breng je favoriete film
en snack mee!
19u30 – 21u30
KERSTFEESTJE

Kerstvakantie (Geen
vergadering)
PRETTIG KERSTFEEST VOOR

Zaterdag
20/01

Vrijdag
26/01

Zaterdag
03/02

Zondag
11/02

WK Vergadering

Pimp ya lokaal part 2

Foute vrienden (vk’s

Zwieren op de
molekes breng 15
euro mee.

Zondag
18/02

Good ol’ fashioned
bosspel

Zondag
25/02

KARAOKENACHT

Zondag
04/03

Carnaval (Geen
vergadering)
…….

Zondag
11/03

Vrijdag
16/03 –

Zondag

Survival tricks
vergadering deluxe

Paasweeke
nd: EIKES

EETFESTIJN- Meer
info volgt

Iets met eikes
voorbereiden en
fun hebben
vergadering
Meer info over EIKES

