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

6 maart

de lokalen van 14 tot 17 uur.

Ooit al eens Sneeuwwitje, Assepoerster of
Donald Duck willen zijn? Vandaag kan dat!
Want we gaan is kijken wie van jullie de
mooiste Disney prinses of de stoerste Robin
Hood is. Als jij dat wilt worden kom dan naar

13 maart
Wat we vandaag gaan doen is nog een grote verrassing. Ben jij benieuwd wat
deze verassingsvergadering is? Kop dan zeker naar de lokalen van 14u-17u.
20 maart
Haal jullie zwembroek, badpak of bikini al maar uit de kast, want wij gaan
zwemmen. We spreken af om 9u15 aan het zwembad van Ninove en om 12u
mogen jullie ouders jullie terug komen ophalen. Vergeet zeker geen 5 euro
mee te nemen.
27 maart
Vandaag is het jammer genoeg geen vergadering.
3 april
Haal jullie beste schilderkunsten maar boven want wij gaan knutselen. Als jij
mee wilt knutselen kom dan naar de lokalen van 14u tot 17u.
10 april
Vandaag gaan we eens kijken wie de slimste Kapoen is want wij gaan een
mega moeilijke quiz doen. Kom naar de lokalen van 14u-17u om jou slimheid
te tonen.
15,16,17 april
Het is eindelijk zo ver, het tweede weekend van de Kapoenen. Meer informatie
over het weekend volgt nog via mail. 24 april Vandaag is het jammer genoeg
geen vergadering.

Zondag 6/03

Vandaag hebben we een suuuupermega leuke vergadering
in petto voor jullie!!! We gaan namelijk een
spel spelen samen met andere scoutsen uit
de buurt. Jullie worden om 14u15 verwacht
aan het kasteel in Dilbeek (Gemeenteplein 1).
Om 16u45 mogen jullie weer opgehaald
worden. Vergeet zeker jullie uniform en das
niet aan te doen!! Tot dan!
Zondag 13/03
Ben jij de snelste, de sterkste of de slimste Wouter? Of denk je in alles de
beste te zijn? Kom je deze zondag dan bewijzen en win onze enige echte
laddercompetitie. Jullie worden van 14-17 uur verwacht.
Zondag 20/03
Vandaag gaan we nog een zwemmen! Jullie worden om 9u15 aan de ingang
van het zwembad in Ninove verwacht (Parklaan 3). Om 12 uur mogen jullie
weer opgehaald worden. Vergeet zeker jullie zwemgerief en 5 euro niet mee
te nemen.
Zondag 27/03
Vandaag is het laatste van de maand. Dit weekend is de leiding ook op
leidingsweekend dus zien we jullie graag volgende zondag weer terug!
Zondag 3/03
De leiding heeft vandaag heeeel veel honger… We zijn benieuwd naar jullie
kookkunsten. Kunnen de Wouters goed koken of wordt het een flop in de
keuken? Wil jij je innerlijke chef bovenhalen en je bewijzen? Kom dan van 10
tot 13 naar de scoutslokalen. Vergeet zeker geen 3 euro mee te nemen, tot
dan!
Vrijdag 8/04-zaterdag 9/04- zondag 10/04
Dit weekend hebben we ons tweede weekend!!!!! Meer info hiervoor volgt nog
via mail, houd dit weekend dus zeker vrij… wij kijken er alvast heel erg naar
uit!
Zondag 17/04
Hou je van films? Of keek je vroeger veel films? Vindt je het ook zo leuk om
helemaal op te gaan in het verhaal? Weet je nog in welke Disneyfilm of serie
Nala, Bagheera, Winnie en Goofy spelen? Dan is deze zondag perfect voor
jou want het is vandaag DISNEY-vergadering!!! Jullie worden van 14 tot 17
uur aan de scoutslokalen verwacht.

Zondag 24/04

Deze zondag krijgen jullie weer een dagje rust want het is
weer laatste van de maand. Maar geen
getreur we zien jullie volgende week weer
terug!

Zondag 6 maart

Aangezien onze vorige sociale media vergadering in het
water is gevallen proberen we deze nog eens opnieuw! Dus
haal je beste looks boven en kom met ons zo veel mogelijk
volgers sprokkelen van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 13 maart

Vandaag gaan we jullie nog eens klaarstomen
voor het kamp met een
techniekenvergadering Jullie worden van 14u
tot 17u verwacht aan onze lokalen.
Zondag 20 maart
Voor wat geld in onze takkas te krijgen organiseren we vandaag onze
winstgevende activiteit! Kom van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 27 maart
De leidingsploeg is op leidingsweekend om het kamp voor te bereiden, deze
zondag is er spijtig genoeg geen scouts.
Zondag 3 april
Vandaag testen we wie er een virtuoos is in onze scouts. Kom naar de scouts
en ontdek jullie muzikale talenten. Van 14u tot 17u aan de lokalen.
Zondag 10 april
Hopelijk kennen jullie Borchtlombeek goed want vandaag gaan we op
zoektocht! Jullie worden verwacht aan de lokalen van 14u tot 17u.

Zaterdag 16 april
Vandaag gaan we eens testen wie de slimmeriken van de groep zijn in een
escape room. Jullie worden verwacht van 14u tot 17u aan de lokalen en zo
testen we wie er het beste is in ontsnappen.

Zondag 24 april
Het is zover, ons eerste weekend! Blijf een week binnen en zorg zeker dat je
geen corona oploopt want dit wil je niet missen. Meer info volgt in het
weekendboekje.

Zondag 6 maart

Vandaag begint onze langverwachte leefweek, meer info volgt
nog.
Zondag 13 maart
Aangezien onze leefweek juist is gedaan en we
na een fantastische week eens willen uitslapen
is het deze week geen vergadering.

Zondag 20 maart

Vandaag oefenen we nog eens onze techniekskills, jullie worden verwacht om
10u op de scouts en om 17u zullen jullie skills al opnieuw bijgeschaafd zijn.
Zondag 27 maart
De leidingsploeg is op leidingsweekend om het kamp voor te bereiden, deze
zondag is er spijtig genoeg geen scouts.
Zondag 3 april
Vandaag steunen we een goed doel, meer info volgt nog.

Zondag 10 april
Trek jullie stapschoenen maar aan want we gaan stappen. Meer info over
waar jullie verwacht worden om 14u volgt nog.
Zaterdag 16 april
Dit weekend vindt onze heuse Hunger Games vergadering plaats, deze
vergadering kan wel eens als “een van de tofste ooit” worden beschouwd.
Jullie worden zaterdag om 14u verwacht, aansluitend doen we nog een
baravond tot 12u.

Zondag 24 april
Laatste van de maand, geen vergadering.

