
 

 

 



 

 

 

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 



 

 

 

Zaterdag 1 Mei: (NM) 
Grote smurf heeft aan de leiding een 
uitnodiging gestuurd om eens in 
smurfenland langs te komen. Willen jullie 
graag mee op avontuur naar smurfenland? 
Kom dan zeker naar de scoutslokalen van 
14u tot 17u. 

 

Zondag 9 Mei:  
Geen vergadering wegens de ontbijtmanden. 
 

Zondag 16 Mei: (VM) 
De angstaanjagende schurk Gheerab dreigt om de scouts te vernietigen. 
De superheld Siderman heeft al een aantal te vergeefse pogingen 
ondernomen om Gheerab uit te schakelen. Hij denkt dat hij hulp nodig 
van de kapoenen. Zijn jullie moedig genoeg om te strijden tegen 
Gheerab? Dan worden de hulptroepen verwacht van 10u tot 13u. 
 

Zondag 23 Mei: (NM) 
Bouwvergadering! Vandaag leren de kapoenen enkele leuke technieken 
om constructies en kampen te bouwen. Zijn jullie echte bouwvakkers? 
Kom dan zeker naar de lokalen van 14u tot 17u. 
 

Zaterdag 29 Mei: (VM) 
Ooit al eens gedroomd om een hondje zoals Samson te hebben? Of 

eerder van op te treden zoals K3? Samen met de leiding kunnen jullie op 
avontuur gaan door de wereld van Studio 100. Jullie worden verwacht 
van 14u tot 17u. 



 

 

 

Zondag 2 mei: kookvergadering 
Vandaag mogen jullie laten zien of jullie even goed 
kunnen koken zoals Piet Huysentruyt en Jeroen Meus! 

Kom van 10u tot 13u naar de lokalen om 
jullie kookkunsten te tonen. Vergeet zeker 
geen 5 euro mee te nemen!  
 

Zondag 9 mei: geen vergadering 
Jammer genoeg kunnen we vandaag geen 
vergadering doen vanwege de 
ontbijtmanden verkoop. Maar niet 
getreurd, volgende week is het terug 

vergadering! 
 

Zondag 16 mei: Tour de Wats 
Vandaag gaan wij één van de 3 routes wandelen van de Tour de Wats! 
Wij zullen een wandeltocht van ongeveer 9km wandelen. Er wordt nog 
een mail gestuurd met meer info. (14u—17u) 
 

Zaterdag 22 mei: vettige vergadering 
Trek vandaag maar kleren aan die heel vuil mogen worden want we gaan 
vettige vergadering doen! Er gaat niemand proper naar huis! Kom van 
14u tot 17u naar de lokalen om mee te doen met onze leuke spelletjes.  
 

Zondag 30 mei: circusvergadering 
In een circus lopen verschillende soorten mensen rond: clowns, 
acrobaten, goochelaars,… Vandaag gaan wij jullie op de proef stellen om 
te zien of jullie geschikt zouden zijn om in een circus te werken… Kom 

van 10u tot 13u zeker naar de scouts om mee te doen.  



 

 

 

Zondag 2 mei 
Door corona doen we deze week opnieuw online 
vergadering, meer info volgt nog via onze Whatsapp 
groep en via mail. 
 

Zondag 8 mei 
Door de ontbijtmandenverkoop is het deze 
week geen vergadering 
 

Zaterdag 15 mei  
Vandaag gaan we een volgende stapje in 
jullie techniekenervaring zetten, jullie 

worden dus verwacht van 14u tot 17u op de scouts voor een 
techniekenvergadering 
 

Zondag 23 mei 
Vandaag doen we een nieuwe online vergadering, meer info volgt nog via 
onze Whatsapp groep en via mail 
 

Zaterdagavond 29 mei 
Tijdens deze vergadering gaan we eens testen wie het sterkste geslacht 
is, het is namelijk  de grote jongens tegen meisjes battle. Jullie worden 
zaterdagavond verwacht aan de scouts lokalen van 19u tot 22u. 

 

 

 

 



 

 

 

Zondag 2 mei 
Deze zondag is het dropping! Aangezien wij jullie niet 
mogen voeren met de corona regels mogen jullie ouders 
jullie afzetten aan het kasteel van Gaasbeek om 14u. Zorg 
er dus voor dat je goede schoenen aanhebt! 

 
Zondag 9 mei 
Deze week is het geen vergadering, het is 
immers levering van de ontbijtmanden voor 
moederdag. Volgende week komen om het 
plezier van dit weekend in te halen! 
 
Zaterdag 15 mei 
 

Dit weekend is het een beetje anders, we gaan van 19u30 tot 22u30 
baravond doen.  

Zondag 23 mei 
 
Van 10 uur tot 13 uur is het vergadering aan de lokalen. De 
vervangleiding gaat er met jullie een plezante voormiddag van maken! 
 
Zondag 30 mei 
Van 14u tot 17u zijn jullie welkom op de lokalen voor deze eerste 
examenvergadering. Jullie mogen komen om je even te ontspannen. 
Jullie mogen uiteraard vertrekken wanneer jullie willen. 


