
 

 

 



 

 

 

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 17 Januari: (VM) 
 
Vandaag krijgen de kapoenen bezoek van 
de viking Sideris. Ben je benieuwd wat deze 
viking komt doen? Kom dan zeker naar de 
scoutslokalen van 10 tot 13 uur.  

 

Zondag 24 Januari: (NM) 
 
Vandaag is het toververgadering, dus herhaal jullie beste toversproken 
nog eens en kom naar de scoutslokalen voor een fantastische 
toverervaring! Jullie worden verwacht om 14u en mogen opgehaald 
worden om 17u. 
 

Zondag 31 Januari: (VM) 
 
Het circus van Borchtlombeek heeft een probleem! Kunnen de kapoenen 
hun helpen? De circusvergadering gaat door van 10 tot 13u aan de 
scoutslokalen. 
 

Zondag 7 Februari: (NM) 
 
Vandaag neemt de leiding jullie mee op avontuur in de prehistorie. Ben je 
gefascineerd door dinosaurussen of oermensen? Kom dan zeker naar de 
scoutslokalen van 14 tot 17u. 
 
Zondag 14 Februari: (VM) 
 
Vandaag ontdekken de kapoenen samen met de leiding de vier 
elementen. Ben je benieuwd wat we gaan doen? Kom dan zeker naar de 
scoutslokalen van 10 tot 13u. 
 
Zondag 21 Februari: (NM) 
 
De leiding neemt vandaag de kapoenen mee op een reis door de ruimte. 
Zijn jullie benieuwd wie we allemaal tegenkomen onderweg? Aliens? 
Monsters? Het ruimteschip vertrekt om 14u en land terug op aarde om 17 
aan de scoutslokalen. 
 

Zondag 28 Februari: (VM) 

 
Mario en Luigi hebben gevraagd aan de leiding of de kapoenen hun 
kunnen helpen met een probleem. Ben je bereid om hun te helpen? Kom 
dan zeker naar de scoutslokalen om 10u. Jullie mogen terug opgehaald 
worden om 13u.  

 



 

 

 

Hallo wouters! Het is ons opgevallen dat sommige 
kinderen wel kou hebben tijdens de vergadering. 
Vergeet jullie zeker niet goed aan te kleden want we 

mogen niet naar binnen. 
 
 
17 januari: (NM) 
 
Hallo wouters! Vandaag is het tijd voor een 
reis rond de wereld. Kom van 14u tot 17u 
naar de lokalen. 
 

24 januari: (VM) 
 
Vandaag is het tijd om jullie verstand boven te halen want het is tijd voor 
ons groot strategie spel! Van 10u tot 13u aan de lokalen. 
 
31 januari: (NM) 
 
Vandaag is het tijd om een coronaproeve wijze Borchtlombeek te 
verkennen! Trek jullie stapschoenen maar en kom met ons mee op pad. 
Van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 
7 februari: (VM) 
 
Wie is er de slimste wouter? Ondek dit  aan de lokalen van 10u tot 13u. 
Tot dan! 
 
14 februari: (NM) 
 
14 februari, de dag van de liefde. Hier moeten we wel een vergadering 
rond doen zeker? Kom van 14u tot 17 naar de lokalen en ontdek je ware 
liefde. 
 
21 februari: (VM) 
 
Vandaag gaan we iets heel leuks doen. We gaan namelijk ons eigen 
kamp bouwen! Kom van 10u tot 13u naar de lokalen en bouw met ons 
mee. 
 
28 februari: (NM) 

Talenten? De leiding zit er vol van. Maar is dit ook zo bij de wouters? 
Kom het ons tonen in de grote talentenshow van 14u tot 17u aan de 
lokalen! 
 
 


