
 

 

 



 

 

 

Hopper is de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.  

 

In de hopper kan je allerlei materiaal kopen dat wel eens handig kan 

zijn voor een echte scout.  Het belangrijkste artikel in deze shop is en 

blijft nog altijd het uniform. 

 

 

Voor kapoenen: de groepsdas, te verkrijgen bij de leiding aan 6 euro. 

Vanaf de wouters: groepsdas, een beige scoutshemd, en een groene broek.  De 

vrouwelijke leden onder ons en de mannelijke leden die dat wensen kunnen 

natuurlijk ook een groene rok dragen. 

 

De hopper het kortst bij ons in de buurt is in Aalst. Je kan ook online bestellen 

 

 

Shop Aalst 

Adres 

Kapellekensbaan 14,  

9320 Aalst  

 

Telefoon  053 71 19 79  

 

E-mail winkel.aalst@hopper.be 

 

Openingsuren 

Open van woensdag tot vrijdag van 14 u tot 18 u. 

Zaterdag van 10 u tot 12 u en van 12 u 30 tot 18u. 

 

Internet 

http://www.hopper.be 



 

 

 

Zondag 4 April: (NM) 
 
De gevaarlijke boeven van Borchtlombeek 
zijn ontsnapt uit de gevangenis! Willen 
jullie de politie helpen om de stoute boeven 
te vangen? De politie begint hun zoektocht 
om 14u aan de scoutslokalen. Jullie mogen 

opgehaald worden om 17u. 
 

Zaterdag 10 April: (NM) 
 
Water, Aarde, Vuur en Lucht. Lang geleden leefden de vier naties in 
vrede. Maar alles veranderde toen de slechte God Dyonisos de vrede 
verstoorde. De baas van de vuurnatie heeft gevraagd of de kapoenen 
kunnen helpen met het herstellen van de vrede. We verwachten jullie om 
14u aan de scoutslokalen en mogen opgehaald worden om 17u. 
 

Zondag 18 April: (VM) 
 
De paashaas heeft een groot probleem! Hij is zijn zak voor de paaseieren 
in te steken kwijt! Als we hem helpen zoeken geeft hij ons misschien een 
beloning. Willen jullie de paashaas graag helpen? Dan worden jullie 
verwacht aan de scoutslokalen van 10u tot 13u. 
 

Zondag 25 April: (NM) 
 
Dromen jullie er van om eens in een gevaarlijke jungle op zoek te gaan 
naar nieuwe diersoorten? Kom dan zeker naar de scouts om samen met 

de leiding een spannend avontuur te beleven. We verwachten de 
ontdekkingsreizigers van 14u tot 17u.  

 



 

 

 

Zaterdag 3 april (NM) 
 
Wij horen de paasklokken al komen! Jullie zijn welkom 

van 14u tot 17 aan de lokalen en misschien 
heeft de paashaas wel een verassing 
achtergelaten voor jullie… 
 
Zondag 11 april (VM) 
 
Er zijn twee maffia families in 
Borchtlombeek die allebei één doel 
hebben: eigenaar zijn van heel 

Borchtlombeek. Vandaag gaan jullie toegewezen worden aan een familie 
om het daarna op te nemen tegen de andere. Jullie maffiosi zijn welkom 
van 10u tot 13u aan de lokalen. 
 
 Zondag 18 april (NM) 
 
Een homo universalis werd vroeger gezien als de ideale persoon. 
Vandaag gaan wij jullie op verschillende vlakken op de proef stellen: 
sportief, wiskundig, techniek,… Wij verwachten jullie van 14u tot 17u! 
 
Zaterdag 25 april (NM) 
 
De bedoeling is dat jullie vandaag gezamenlijk aan één grote opdracht 
gaan werken. Maar jammer genoeg gaat er een mol zijn (misschien wel 
meerdere) die jullie gaat proberen saboteren. Kom van 14u tot 17u naar 
de scouts om de mol uit te schakelen!  
 



 

 

 

Zondag 4 april 
 
Vandaag zijn jullie welkom aan de lokalen van 10u tot 
13u voor de meest megacoole en superduperleukste 
pisquiz ooit.  
 

 
Zondag 11 april 
 
Kom vandaag jullie spierballen en 
durfvermogen showen op onze 
legervergadering van 14u tot 17u aan de 
scoutslokalen.  

 
Zondag 18 april 
 
Vandaag bestaat corona helaaaas nog steeds dus doen we online 
vergadering. De leiding geeft jullie meer info via WhatsApp of mail.  
 
Zondag 25 april 
 
Vandaag is het hopelijk heel mooi weer zodat we onze langverwachte 
dropping kunnen laten doorgaan. We spreken af aan de Sint-
Amanduskerk in Pepingen (Borrestraat 6) om 10u en vanaf hier stappen 
we naar de scoutslokalen. Als alles goed gaat (lees: als jullie snel 

genoeg stappen) komen we om 17u aan in Borchtlombeek. Vergeet zeker 
geen middageten mee te nemen!  

 

 

 

 



 

 

 

Zondag 4 april 
 
Deze week gaan jullie op zoek naar een schat die ergens 
in Borchtlombeek verstopt zit. Kom van 10u tot 13u naar 
de lokalen (nog steeds met mondmasker) om te zien of 

jullie alle mysteries van de schat kunnen 
ontrafelen. 
 
Zondag 11 april 
 
Trek je wandelschoenen maar aan en neem 
je goed humeur mee want vandaag is het 
dropping! We zullen meer info via mail en 
de facebook chat sturen in de week voor 11 

april. 
 
Zaterdag 17 april 
 
Om jullie technieken toch nog wat te verbeteren doen we nog maar eens 
een technieken vergadering. Kom van 14u tot 17u om jullie skills te 
oefenen zodat jullie op kamp een zotte patrouillehoek kunnen maken. 
 
Zondag 25 april 
 
Deze zondag gaan we de vettigste, meest overdreven bom van een 
maaltijd klaarmaken tijdens de EPIC MEALTIME vergadering van 10u – 
13u aan de lokalen. Er moet geen 12 uurtje voorzien worden want er zal 

wel genoeg eten zijn! 


