
 

 

 



 

 

 

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 8 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 2 januari 
 
Vandaag is het geen vergadering, maar vanaf 
volgende week beginnen we terug!  
De kapoenenleiding wil jullie allemaal een 
gelukkig nieuwjaar wensen met super veel 
zotte scoutsavonturen.  

 
Zondag 9 januari 
 
Vandaag gaan we eens kijken wie er op het einde van de vergadering 
bovenaan de ladder staat want we gaan een laddercompetitie doen. Wil jij de 
kapoen zijn die bovenaan de ladder staat kom dan zeker van 14 tot 17u naar 
de lokalen.   
 
Zondag 16 januari 
 
Ben jij een echte bandiet of ben jij eerder de politieagent die de boeven 
oppakt? Dat gaan we vandaag eens testen aan de lokalen van 14u en om 17u 
mogen jullie ouders jullie terug komen halen.  
 
Zondag 23 januari 
 
Iedereen kent wel het spelletje ganzenbord, maar het is misschien een beetje 
saai dat dat zo klein is. Vandaag gaan we dat dus in het GROOT spellen! Kom 
zeker naar de lokalen van 14u tot 17u om mee te spelen.  
 

Zondag 30 januari 
 
Deze zondag is het de laatste van de maand en dit betekent jammer genoeg 
geen vergadering.  
  
Zondag 6 februari 
 
Vandaag gaan we eens kijken of jullie allemaal wel goede detectives zijn. 
Want we gaan een echte moord oplossen! Kom je detective skills maar eens 
bewijzen aan de lokalen van 14u en om 17u mogen jullie ouders jullie weer 
komen ophalen.   
 
Zondag 13 februari 
 

De liefde hangt in de lucht want het is bijna Valentijn! En omdat het bijna 
Valentijn is gaan wij jullie allemaal omtoveren tot echte cupido’s. Kom maar 
naar de lokalen van14 tot 17u als jij een echte cupido wilt worden.    
 
Zondag 20 februari 
 
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering, maar de leiding nodigt jullie 
allemaal graag uit op vrijdag 18/02 voor een gezellige quiz en op zaterdag 
19/02 voor onze jaarlijkse streekbierenavond.  



 

 

 

Zondag 27 februari  
 
Deze zondag gaan we iets speciaal doen want 
er komt voor 1 vergadering nieuwe leiding bij 
jullie staan. Ben jij benieuwd wie dat zou 
kunnen zijn? Kom dan zeker naar de lokalen 
van 14 tot 17u. 

 
PS: Ons tweede weekend zal plaatsvinden vanaf vrijdag 29 april tot 
zondag 1 mei, dus hou deze datum al maar zeker vrij zodat jullie allemaal 
meekunnen!  



 

 

 

Zondag 2/01 
 
Dit weekend zitten jullie waarschijnlijk nog helemaal in de 

feestmood en daarom is het geen scouts. 
Iedereen mag vandaag een beetje uitrusten 
na de feestdagen en is zo helemaal klaar voor 
volgende zondag. De leiding hoopt dat jullie 
fijne feestdagen achter de rug hebben! Wij 
wensen jullie een gelukkig nieuwjaar en zien 
jullie graag volgende week terug voor de 
allereerste vergadering van het jaar!!!  
 
Zondag 9/01  

 
Vandaag is het de allereerste vergadering van 2021 en daarom heeft de 
leiding een super moeilijke quiz voor jullie opgesteld. Zijn jullie slim genoeg? 
Kom dan tonen hoe goed jij scoort van 14 uur tot 17 uur aan de lokalen.  
 
Zondag 16/01  
 
Deze zondag doen we een gezellige  wintervergadering om het wat warmer te 
krijgen. We gaan iets lekker eten en drinken en vragen daarom om 3 euro 
mee te nemen naar de scouts. Jullie zijn welkom van 14 tot 17 uur aan de 
scouts!  
 
Zondag 23/01  
 
Omdat de leiding heel erg van gezelschapsspelletjes houdt spelen we 
vandaag een giga-ganzenbord… kijken jullie uit naar de gekke opdrachten die 
het giga-ganzenbord in petto heeft voor jullie? Kom dan naar de scouts van 14 
tot 17 uur.  
 
Zondag 30/01 
 
Deze zondag krijgen jullie een dagje rust en is het onze maandelijkse laatste 
van de maand. Tot volgende week!  
 
Zondag 6/02  
 
Vandaag mogen jullie allemaal verkleed in jullie favoriete sprookje komen 
want het is sprookjesvergadering! Ben jij het Sneeuwwitje van de scouts of 
hou je meer van de gelaarsde kat? Kom dan naar de scoutslokalen als een 
echt sprookjesfiguur van 14 tot 17 uur! 
 
Zondag 13/02 
 
Morgen is het eindelijk zo ver… Cupido komt langs voor de dag van de 
geliefden. Op de scouts gebeurt dit echter een dagje vroeger, het is natuurlijk 
nooit te vroeg om aan de liefde te denken! Hou jij ook zoveel van de liefde als 
de leiding? Kom dan van 14 tot 17 uur naar onze grote valentijnsvergadering.  
 
 



 

 

 

Zondag 20/02  
 
Deze zondag is er geen scouts maar dit weekend zijn jullie 

allen massaal welkom op vrijdag 18 februari 
aan het Patronaat voor een leuke quiz en op 
zaterdag 19 februari op onze jaarlijkse 
streekbierenavond. Tot dan! 
 
Zondag 27/02  
 
Vandaag is het een speciale vergadering waar 
de leiding en jullie hopelijk ook al heel het jaar 
naar uitkijken! Het is namelijk leidingswissel, 

wij zullen dus deze zondag jullie leiding niet zijn maar jullie zullen wel andere 
leiding hebben! Hopelijk missen jullie ons niet te hard en hebben jullie veel 
plezier met de andere leiding. De leidingswissel vindt van 14 tot 17 uur op de 
scouts plaats.  
 
PS: De wouterleiding heeft goed nieuws voor jullie want ons tweede 
wouterweekend zal van vrijdag 8 tot zondag 10 april op de scoutslokalen 
doorgaan!!! Meer info hierover zal er nog via mail volgen. Hou dit 
weekend dus zeker vrij, wij kijken er alvast heel hard naar uit!  



 

 

 

Zondag 9 januari 
 
Tijd om jullie knoop- en sjorkunsten te perfectioneren, zodat 
jullie op kamp een magnifieke patrouille kunnen bouwen 
waar de givers jaloers op zullen zijn. Van 14u tot 17u aan de 
lokalen 

 
Zondag 16 januari 
 
Dit weekend zal er vervangleiding zijn die 
zorgt voor een toffe activiteit, want de leiding 
zit volop in de blok! Van 14u tot 17u aan de 
lokalen. 

Zondag 23 januari 
 
Dit weekend zal er vervangleiding zijn die zorgt voor een toffe activiteit, want 
de leiding zit volop in de blok! Van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
Zondag 30 januari 
 
Laatste van de maand dus geen vergadering. 
 
Zondag 6 februari 
 
Vandaag is het social media vergadering 
Voor zij die nog niet genoeg gescrollerd hebben op hun intstagram en tiktok: 
kom het het op de scouts doen want daar is het toch 10x zo leuk!  Van 14u tot 
17u aan de lokalen. 
 

Zondag 13 februari 
 
WAAAAAAAAS JIJ AL OOIIT ZOOOO VERLIEFFFDDD???? Wij in ieder 
geval wel! 
Valentijn is heel dichtbij, dus kom bij ons alvast wat van die mooie liefde 
opsnuiven op onze Valentijnsvergadering. Van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 

Zondag 20 februari 
 
Dit weekend doen we geen vergadering wegens de opruim van 
streekbierenavond 
 

Zondag 27 februari 
 
De routine, de sleur… Ben jij ze ook beu? 
Dan is deze zondag ideaal voor jou, want deze week word de 
leidingsverdeling door elkaar geschud. 
Benieuwd wie vandaag jouw leiding zal zijn? Kom dan zeker langs! Van 14u 
tot 17u aan de lokalen. 



 

 

 

Zondag 9 januari 
 
Omdat jullie leiding examens hebben zal er vandaag 
vervangleiding zijn die een leuke vergadering voorzien voor 
jullie. Om 14u aan de lokalen.  

 
Zondag 16 januari 
 
Vandaag gaan we testen hoe goed jullie 
Borchtlombeek kennen door een dorpspel te 
spelen. Kom om 14u aan de lokalen om te zien 
wat de leiding voor jullie in petto heeft.  
 
 

Zondag 23 januari  
  
Het wordt eens tijd om jullie algemene kennis te testen door een heuse 
piskwis te spelen. Jullie moeten dus strijden om de beste score te halen op de 
quiz en ook voor de meeste liters pis. Ons advies is om ’s ochtends nog even 
te wachten met naar toilet te gaan zodat jullie al een voorsprong kunnen 
hebben op de anderen. Om 14u aan de lokalen. 
 
Zondag 30 januari  
 
Jullie hebben waarschijnlijk al veel dingen op tv gezien waarbij jullie denken 
“welke onnozelaars zouden dat nu doen”. Awel, vandaag gaan wij zo een 
coole dingen doen tijdens onze Jackass vergadering. Be prepared to have 
veel pijntjes en blauwe plekken. Om 14u aan de lokalen.  
 
Zondag 6 februari 
 
Vandaag doen we onze langverwachte eerste winstgevende vergadering. 
Deze winstgevende is de opbouw naar onze “schijt je rijk” die hopelijk later in 
het jaar kan doorgaan. Wij verwachten jullie om 14u aan de lokalen.  
 
Zondag 12 februari  
 
We doen vandaag uitzonderlijk een extra lange vergadering op zaterdag. Wij 
verwachten jullie al om 10u aan de lokalen om een heus ‘komen eten’ spel te 
spelen. Na ons spel mogen jullie ’s Avonds blijven in de bar tot 24u. 
 
Zondag 27 februari 
 
Deze zondag is er een leidingwissel voorzien. Kom om 14u naar de lokalen 
om te zien wie er vandaag leiding voor jullie staat en wat zij voor leuke 
vergadering voorzien hebben.  


