
 

 

 



 

 

 

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 



 

 

 

 

Het is eindelijk weer zover! Het Tuinfeest!!! Dit jaar zal naast het Tuinfeest ook het Scoutsca-
fé doorgaan. 
 Op vrijdag 10 september vanaf 18u organiseren we het Scoutscafé. Tijdens deze avond zul-
len er drank en hamburgers  zijn, gezellige vuurtjes en verschillende optredens. Kom zeker 
eens een kijkje nemen! 
Op zaterdag 11 september gaat dan het alom gekende Tuinfeest door. Iedereen is welkom 
vanaf 16u. Kom zeker langs om: eens te proeven van het varken aan ’t spit, een pannenkoek 
te eten, gezellig aan het kampvuur te zitten, naar het optreden van Dobbel B te luisteren, op 
het springkasteel te spelen…… 
  



 

 

 

19 September:  

Vandaag is onze startdag!! Kom om 14u tot 
17u naar de scoutslokalen om te ontdekken 
wie jouw nieuwe leiding.   

 
26 September:   

Het is Kennismakingsvergadering. Maak kennis met jullie nieuwe leiding en 
met jullie mede kapoenen. Van 14u tot 17u aan de scoutslokalen.         

 
 
3 Oktober:   

Vandaag doen we een reis rond de wereld. We gaan samen verschillende 
landen van de wereld ontdekken. Kom zeker van 14u tot 17u naar de 
scoutslokalen als je mee wilt op onze wereldreis. 

 
10 Oktober:  

Het is piratenvergadering. Vandaag gaan we te weten komen welke kapoen 
de beste piraat is. Kom zeker Van 14u tot 17u naar de scoutslokalen als je ook 
een piraat wilt worden. 

 
17 Oktober:  

Om het hele jaar goed voor te bereiden, is de leiding op leidingsweekend. Dus 
is er  jammer genoeg dus geen vergadering vandaag. 

 
24 Oktober:  

Vandaag doen we een vergadering in het bos. Dus kom zeker Van 14u tot 17u 
naar Neigembos (Ingang Neerstraat) als je je beste sluip en survival skills wil 
laten zien. 

 
 
30-31 Oktober:  

Dit weekend gaan we samen met jullie op kapoenenweekend. De extra info 
zal later nog via mail worden gestuurd. 



 

 

 

Zondag 5 september 
Vandaag is het jammer genoeg geen scouts omdat de 
leiding volop bezig is met de voorbereidingen van het 

scoutscafé en tuinfeest.  
 
Zondag 12 september 
Ook deze zondag is er geen scouts maar dit 
weekend zijn jullie allen massaal welkom op 
vrijdag 10 september vanaf 18 uur op ons 
scoutscafé en op zaterdag 11 september 
vanaf 16 uur op ons jaarlijkse tuinfeest! Tot 
dan! 

 
Zondag 19 september 
Vandaag is het de enige echte startdag van scouts Borchtlombeek! Wil je 
graag weten wie je nieuwe leiding is? Kom dan zeker naar de lokalen van 14 
tot 17 uur! 
 
Zondag 26 september  
Vandaag is het kennismakingsvergadering! Leer jullie nieuwe leiding en mede 
Wouters kennen. Jullie zijn welkom aan de lokalen van 14u tot 17uur.  
 
Zondag 3 oktober 
Ooit al gedroomd dat je een bekende rockster was? Ben jij de nieuwe Ariana 
Grande of Niels Destadsbader? Of wil je liever een plaatsje in #Likeme? 
Vandaag kan die droom uitkomen! Kom naar de lokalen van 14 tot 17 uur om 
jullie eigen instrument te maken en zo een echte superstar te worden!   
 
Zondag 10 oktober 
Vandaag wil de leiding jullie sportvaardigheden eens op de proef stellen. Ben 
jij de beste sporter van heel Borchtlombeek? Kom je dan zeker bewijzen op 
onze 
 grote sportvergadering van 14 tot 17 aan de lokalen.  
 
Zondag 17 oktober 
Vandaag is de leiding op leidingsweekend. Dit betekent dat het jammer 
genoeg geen vergadering is maar geen getreur, volgende week zien we jullie 
terug! 
 
Zondag 24 oktober 
Deze zondag gaan we een groot bosspel spelen, heb jij ook al zin om samen 
met de leiding jouw laarzen aan te doen en tussen de bomen te lopen? Kom 
dan zeker van 14 tot 17 uur naar Neigembos. Jullie mama en papa mogen 
jullie aan de ingang (Neerstraat) brengen en halen. Hun auto mogen ze  aan 
het begin van de straat parkeren. Tot dan!  
 
Vrijdag 29 oktober- zaterdag 30 oktober- zondag 31 oktober 
Op vrijdag 29 oktober vertrekken wij op Wouter weekend! Meer info hierover 
volgt in de mail. Hou dit weekend dus zeker vrij!  



 

 

 

Zondag 19 september: 

 

Vandaag is het startdag kom van 14u tot 17u naar de scouts 

en ontdek wie jullie leiding is! 

 

Zondag 26 september 

 

Voor aan een goed jaar te beginnen doen we 

kennismakingsvergadering kom van 14u tot 

17u naar de lokalen en leer elkaar beter 

kennen 

 

Zondag 3 oktober 

 

Het is weer tijd voor een bosspel kom van 14u tot 17u naar neigembos 

(Ingang Neerstraat). 

 

Zondag 17 oktober 

 

De leiding is op weekend dus helaas geen vergadering! 

 

Zondag 24 oktober 

 

Vandaag is het omgekeerde vergadering! Jullie worden verwacht van 14u tot 

17u aan de lokalen. 

 

Zondag 31 oktober 

 

Als scout hou je van sjorren dus daarom plannen we vandaag een 

techniekenvergadering! Kom van 10u tot 17u naar de lokalen. 

 

Groetjes 

De Leiding  

 

 

 



 

 

 

Zondag 19/09  
Vandaag is het Startdag!!!! Kom ontdekken wie jullie nieuwe 
leider/leidster/leiding wordt en speel mega leuke spelletjes met 
de andere takken. Van 14-17 aan de scoutslokalen. Tot dan! 
 

Zondag 26/09  
Maak niet alleen kennis met jullie nieuwe leider/
leidster/leiding. Maar ook met de Scouts en 
jullie mede-givers. Van 14-17 aan de 
scoutslokalen. 
 

Zondag 03/10 
Vandaag zitten jullie opgesloten met elkaar op 

de scouts. Probeer aan de hand van puzzels en sloten jullie weg naar buiten 
te vinden en de buitenwereld weer te betreden. Van 14u tot 17u aan de 
lokalen. 
 

Zondag 10/10  
Haal je innerlijke Kardashian naar boven en leer influencen als de beste. 
Foto’s, instagram pics, snapchat story’s en nog veel meer. Kom ontdekken wat 
het inhoudt van 14-17 aan de scoutslokalen 
 

Zondag 17/10  
De leiding is op weekend en dus is er voor jullie deze week geen vergadering. 
☹.  
 

Zondag 24/10  
Vandaag doen we technieken dus van 14u tot 17u aan de lokalen. 
 

Zondag 30/10  

Ook dit jaar valt Halloween op het einde van oktober. Spoken en 

griezelachtige wezens wachten al op jullie. Durf jij het aan? Van 20-23 in 
Liedekerke bos! 


