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 1 mei

Vandaag spelen we een groot spel met de
verschillende jeugdbewegingen van Roosdaal.
Pas op want dit zal niet aan de scoutslokalen
plaatsvinden maar wel aan het koetshuis van
Strijtem. (kant Kristus Koninglaan) Wij
verwachten jullie allemaal van 14 tot 17 uur.
Zondag 8 mei
Doordat de volledige leidingsploeg druk bezig is met de moederdag ontbijten
zal het vandaag spijtig genoeg geen vergadering zijn. Gelukkig kunnen jullie
allemaal genieten van een super lekker ontbijt. Smakelijk!

Zondag 15 mei
Ooit al afgevraagd wat er zich allemaal buiten deze aarde bevindt? Kom dan
zeker deze zondag van 14 tot 17 uur mee met ons op een onvergetelijke reis
doorheen ons heelal en ontdek mee met ons de sterren en planeten van ons
universum.

Zondag 22 mei
Vandaag doen we een sportvergadering maar geen gewone! We doen enkel
de meest extreme en coole sporten die er bestaan. Trek je sportiefste kleren
aan en kom van 14 tot 17 uur naar onze scouts.

Zondag 29 mei
Er is oorlog uitgebroken!!! De scouts is in gevaar en heeft dringend soldaten
nodig. Daarom vragen wij jullie kapoenen deze zondagmiddag van 14 tot 17
uur paraat te staan aan de scouts. Lukt het jullie om ons te verdedigen tegen
het aanstormende gevaar?
Zondag 5 juni
Jullie leiding is druk aan het studeren. Meer nieuws over eventuele
vergadering volgt nog via mail.
Zondag 12 juni
De examens zijn nog altijd bezig ook voor de vergadering van deze week volgt
verdere info via mail.

Zondag 19 juni

3 Keer raden… Deze week zijn het nog altijd
examens. Info volgt via mail.
Zondag 26 juni
Vandaag is het de laatste vergadering. Om dit scoutsjaar met een knaller af te
sluiten. Organiseren we een extra lange vergadering van 14:00 tot 21:30 uur.
Vergeet zeker ook geen 5 euro voor het super lekker avondmaal dat we voor
jullie voorzien.

Zondag 1 mei
Deze zondag spelen we een groot spel met alle
jeugdbewegingen uit de gemeente samen.
Jullie worden om 14 uur aan het Koetshuis
(kant Kristus Koninglaan) verwacht, hier
mogen jullie om 17 uur ook weer opgehaald
worden.

Zondag 8 mei
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts.
Verwen jullie mama maar eens goed met onze moederdagontbijtmanden!
Bestellen kan via https://forms.gle/3A9F45zV1RJUkxkV6. Meer info over de
ontbijtmanden vindt je op onze Facebook en via mail!

Zondag 15 mei
Omdat de leiding heel erg van gezelschapsspelletjes houdt spelen we
vandaag giga-gezelschapsspelletjes. Wou je ook al eens Weerwolven in het
echt, Monoplie doorheen heel Borchtlombeek spelen of liever levend dammen.
Kom dan naar de scouts van 14 tot 17 uur.

Zondag 22 mei
Ben je na een harde schoolweek ook zo moe? Laat je vandaag dan meer
eens goed verwennen met gezichtsmaskers, lekkere drankjes, massages en
(hopelijk) veel zon. Want vandaag is het de meest rustgevende zondag van
het jaar. Jullie zijn welkom voor onze WW-wellness
(WaanzinnigeWouterWouterwelness) Jullie worden van 14 tot 17u aan de
lokalen verwacht.

Zondag 29 mei
Ouders zet de wasmachines maar al klaar want na deze vergadering gaan
jullie kinderen zo vuil als een varken zijn. Eieren, bloem, choco, ketchup …
alles waar je maar aan denkt zal op jullie kleren en lichaam terug te vinden.
Maak jij je ook graag vuil? Kom dan zeker in kleren die vuil mogen naar de
scouts van 14 u tot 17 uur.

Zondag 5, 12, 19 juni
Deze maand heeft alle leiding examens dus weten we nog niet goed op
voorhand of het scouts zal zijn of niet. Houd jullie mail goed in de gaten want
hierin volgt meer info over deze vergaderingen.

Zaterdag 25 Juni
Snif, snif, snif aan alle mooie liedjes komt een einde en ook
aan de vergaderingen van dit scoutsjaar maar afsluiten
doen we met een knal. Vandaag worden jullie
een hele dag overwelmt met leuke spelletjes
met heel scouts. Daarna kan je genieten van
lekker eten en gezellige muziek. Jullie worden
vanaf 14 uur verwacht en mogen om 21u30
weer opgehaald worden. Vergeet zeker geen
5 euro mee te nemen voor het eten! De
leiding kijkt er alvast heel hard naar uit, tot
dan!

Zondag 1 mei: Deze zondag is het Happening voor
Jeugdbewegingen. We spelen een groot spel met de andere
jeugdbewegingen van Roosdaal. We spreken af van 14u tot
17u aan de weide van het Koetshuis. (kant Kristus
Koninglaan)
Zondag 8 mei: dit weekend is er geen
vergadering aangezien de leiding bezig is met
de ontbijtmanden.
Zondag 15 mei: Het is tijd om onze beentjes
op te warmen voor de tweedaagse op kamp.
Daarom doen we vandaag een dropping. We
gaan stappen van 10u tot 17u. Breng dus zeker een rugzak met lunchpakket
mee! Meer info over waar we afspreken volgt via mail.

Zondag 22 mei: Dit weekend doen we nog een techniekenvergadering zodat
iedereen klaar is om de beste sjorringen te maken op kamp. We verwachten
jullie van 14 u tot 17u aan de lokalen!
Zondag 29 mei: laatste vergadering van de maand dus geen vergadering!
Zondag 5, 12 en 19 juni: Onze examens zijn begonnen. We bekijken met
de hele leidingsploeg wie wanneer tijd heeft en laten nog weten via mail
wanneer jullie vergadering hebben.
Zaterdag 25 juni: Helaas is het vandaag de laatste vergadering van het jaar.
Daarom spreken we nog een laatste keer af van 14u tot 23u aan de
scoutslokalen voor een vergadering met heel de scouts. Vergeet zeker ook
geen 5 euro mee te nemen.

Zondag 1 mei
Vandaag is het Jeugdhappening van Roosdaal. We spelen
samen met alle jeugdbewegingen van Roosdaal één groot
spel. We spreken af van 14u tot 17u aan de weide van het
Koetshuis. (kant Kristus Koninglaan)
Zondag 8 mei
Dit weekend is de leiding druk bezig met de
ontbijtmanden, dus doen we jammer genoeg
geen vergadering. Tot volgende week!
Zondag 15 mei
Districtsactiviteit. Vandaag spelen we een groot
spel met allemaal andere givergroepen van
andere jeugdbewegingen. Het spel gaat door in Brussel. Meer info volgt nog.

Zondag 22 mei
Voor de laatste vergadering van mei doen we nog eens poging tot een
winstgevende. Meer info volgt nog.
Zondag 29 mei
Laatste van de maand en de leiding moet ook veel studeren voor hun
examens. Veel succes met jullie examens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zondag 5 juni
Meer info volgt nog.

Zondag 12 juni
Meer info volgt nog.
Zondag 19 juni
Meer info volgt nog.
Zaterdag 25 juni
Vandaag is het de laatste vergadering van het jaar. Het begint om 14u aan de
lokalen. We sturen nog meer info in verband met tot hoe laat jullie mogen
blijven etc… Vergeet zeker ook geen 5 euro mee te nemen.

