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Scouting heeft 
en geeft zin.
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Met 50 miljoen 
scouts en gidsen 
wereldwijd is je 
zoon of dochter 
lid van de grootste 
jeugdbeweging 
ter wereld. 
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intro
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Dag vader
dag moeder,
Waar staat scouting voor? Hoe zijn we georganiseerd? Waarom 
zijn zonen en dochters bij ons in uitstekende handen? Als ouder 
van een scout of gids zit je vast met veel vragen. De antwoorden 
hebben we gebundeld in dit zakboekje. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen is goed voor meer dan 86.000 
kinderen en jongeren. Bij 500 plaatselijke groepen - overal  in 
Vlaanderen en Brussel - beleven ze de tijd van hun leven; 
stappend, spelend, kamperend onder de blote hemel.

Je begrijpt dat een persoonlijk ouderbezoekje er niet meteen 
inzit. Toch dient dit boekje - scouting voor dummies - hetzelfde 
doel: een familiale groet vanwege de nationale leiding om jullie te 
danken voor het vertrouwen in onze jeugdbeweging.

Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt een leidraad om het spel van 
scouting te spelen: een stevige visie op vrijetijdsbeleving, op doel, 
methode en troeven van scouting. Elke lokale afdeling en tak 
bepaalt zelf hoe ze met het aanbod omgaat. Elke groep heeft ook 
een eigen traditie, stijl en cultuur. Ook al is het altijd anders, het 
is altijd scouting.

Maar er zijn ook grenzen. Scouting is vrije tijd die niet vrijblijvend 
is. Een spel dat niet luchtledig is. Veiligheid is een topzorg; 
diversiteit en creativiteit, daar gaan we voor. 
Scouts en Gidsen Vlaanderen staat open voor iedereen die het 
spel van scouting wil spelen. En dat zonder enige discriminatie.

We hopen dat scouting een spoor mag trekken. Diep en ver...

De verbondsleiding
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Scouts en gidsen 
wikken en wegen, 
kijken en luisteren, 
zwijgen en praten 
gedreven mee over 
wat er met hen en 
rond hen gebeurt.
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VISIE
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Wij zijn scouts en gidsen, 
meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. 
Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning 
en durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in 
elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat 
niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden
komen we op voor onze omgeving en
voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van 
gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.

onze missie
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Dit zijn thema’s die 
we belangrijk vinden 
bij ons spel van 
scouting: leefmilieu, 
levensbeschouwing, 
Vlaanderen, 
zelfstandigheid en 
emancipatie, solidariteit, 
internationaal en goed 
omgaan met elkaar. 
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Scouting, da’s durven! 

Beleven. Daar draait het om bij scouting. Buiten spelen 
en ongelooflijk veel plezier maken. Experimenteren en het 
avontuur opzoeken. De natuur intrekken en samen ontdekken. 
Dat allemaal en nog veel meer is scouting.  

Kinderen hebben recht op blauwe plekken. Daar zijn we bij Scouts 
en Gidsen Vlaanderen van overtuigd. We verdedigen hun recht 
om zich eens ‘goe vuil’ te maken. Scouting wil een plek zijn waar 
jongeren nog echt zichzelf mogen zijn, in een begeleide – dus 
veilige – omgeving met een uitgebreid, prikkelend spelaanbod 
op maat.

Openheid en toegankelijkheid staan voorop in onze visie. Bij de 
scouts is er plaats voor iedereen, ongeacht achtergrond, afkomst, 
aard, beperkingen.... Al scoutend ontdekken ze dat iedereen 
anders is en dat dit geen bezwaar hoeft te zijn. Scouting is niet 
dwingend. Nooit. Wel willen we jongeren prikkelen om hun eigen 
mogelijkheden te verkennen en hun talenten te ontplooien. We 
hebben een groot respect voor ieders eigenheid en we geloven 
in de kracht van groepswerking. Zo bieden we jonge mensen de 
kans om te ervaren wat ze voor elkaar en voor de samenleving 
kunnen betekenen.  

basispijlers



Expeditie Scouting

Scouting steunt op vijf basispijlers; de rode draad doorheen 
onze methode...

Schouders eronder 
Engagement is bewust en actief kiezen voor iets meer. Scout 
of gids ben je niet zomaar. Ze werken actief mee, zetten zich 
vrijwillig in voor de groep. Een scout of gids zegt ja tegen zichzelf 
en de wereld. 

Op eigen benen staan
Zelfwerkzaamheid is ondernemen, al doende leren, vallen en 
weer opstaan, nieuwsgierig op verkenning gaan. Bij ons krijgen 
jongeren de kans en het vertrouwen om zélf de dingen aan te 
pakken. 

Vinger in de pap
Medebeheer staat voor mee de koers uitzetten. Samen 
oplossingen zoeken, keuzes maken en beslissen. We vinden 
het nodig dat jonge gasten in de groep opkomen voor wat zij 
belangrijk vinden en mee verantwoordelijkheid dragen. 

Arm in arm
Ploegwerk is genieten van verbondenheid, goed omgaan met 
elkaar. We geloven in de kracht van goed functionerende ploegen, 
waarbij het geheel meer is dan de som van de delen.  Scouting 
smells like teamspirit.

Handen uit de mouwen
Dienst, een ouderwets begrip? Niet bij scouting! Een handje 
toesteken, zorgen voor anderen, zich belangeloos inzetten, 
daarvan worden scouts en gidsen niet alleen zelf, daar wordt de 
hele samenleving beter van.

17
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Leren is spelen, 
spelen is leren.
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Geen leuze maar een 
doel: Scouts en Gidsen 
Vlaanderen wil bijdragen 
aan de ontplooiing van 
kinderen en jongeren, 
als individu, in groep en 
binnen de samenleving.
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ORGANISATIE
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Scouts en Gidsen Vlaanderen is een dienstverlenende 
organisatie voor al onze scoutinggroepen. Wij geven vorming en 
opleiding, maken het leidingtijdschrift “Over & Weer”, werken 
aan nieuwe producten of ideeën, houden de website up-to-date, 
ondersteunen de lokale groepen, ... De meeste taken gebeuren 
door vrijwilligers. Een beperkt aantal medewerkers volgt de 
werking dagelijks op: het gaat om pedagogische, administratieve 
en logistieke ondersteuning. 

Het nationaal secretariaat met de belangrijkste diensten vind je 
op dit adres:

Het Scoutshuis
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen 
Tel: 03 231 16 20
Fax: 03 232 63 92
e-mail: info@scoutsengidsenvlaanderen.be
website: www.scoutsengidsenvlaanderen.be

We zijn open van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 12u30 
tot 17u.

De lokale leiding kan altijd rekenen op onze inhoudelijke en 
praktische ondersteuning.  We bieden ook een noodlijn aan 
met een 24 uurpermanentie om bij crisissituaties op het terrein 
meteen hulp te bieden. Ook ouders vinden bij ons een luisterend 
oor voor al hun vragen. 

zoek het verbond
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Mocht Baden Powell 
vandaag scouting starten, 
dan introduceerde hij geen 
morse, maar vond je hem 
terug achter de computer, 
om met de nieuwste 
technologie jongeren 
vanuit alle hoeken van 
de wereld met elkaar te 
laten communiceren.
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Je vingers verbranden mag. 
Van je fouten leren, moet.
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Speel op veilig

Wat niet mag, trekt aan, weet je nog? Spannende 
avonturen beleven, dingen doen die je thuis of 
op school niet mag... in hun vrije tijd willen kids 
grenzen verkennen. Moet kunnen, vinden wij, en 
ach, op een schram zal ’t niet aankomen. Maar 
we laten ons geen zand in de ogen strooien: we 
spelen op veilig.  

Toegegeven, sommige activiteiten brengen een 
stukje risico mee en onze Vlaamse wegen zijn 
gevaarlijk terrein. We zijn ons hiervan bewust. 
Scouts en Gidsen Vlaanderen besteedt dan ook veel 
aandacht aan het veiligheidsaspect. Via concrete 
richtlijnen, didactisch materiaal en nuttige tips 
werken we aan sensibilisatie en ondersteunen 
we de leiding bij de praktische voorbereiding van 
een kamp, een dropping, ... .Veiligheidsmateriaal 
is steeds aanwezig. Buitensporten zoals rots-
klimmen en speleologie gebeuren steevast onder 
professionele begeleiding. 

Over verzekeringen

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje en dus kan 
je maar beter de nodige voorzorgen nemen. En dat doen we. 
Iedereen die lidgeld betaalt, is verzekerd. Zowel leiding als 
leden. Wil je hierover meer weten? Neem dan contact met 
het nationaal secretariaat (03 231 16 20) of surf naar www.
scoutsengidsenvlaanderen.be.

HET IS NIET OM HET EVEN

Omdat je niet zeker genoeg kan zijn
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Bij de Scouts ben je goed aangesloten

Iemand wordt lid van de scouts- en gidsenbeweging door bij 
aanvang van het werkjaar lidgeld te betalen. Je geniet dan, 
vrij van zorgen, van een geweldig scoutsjaar, met alles erop 
en eraan. 

Omdat het leven duurder wordt, stijgen ook onze kosten. Daarom 
bekijken we jaarlijks of we het lidgeld moeten indexeren. 
Sommige groepen vragen er een extraatje bovenop, daarmee 
dekken zij dan een deel van hun werkingskosten. 

Natuurlijk kunnen nieuwe leden zich ook tijdens het werkjaar 
aansluiten. Als dat gebeurt na 1 maart spreken we van een 
halfjaarlijks lid. Je betaalt dan de helft van het lidgeld. Voor wie 
het lidgeld een financiële drempel is, kan dit worden verlaagd tot 
10 euro.  Spreek je leiding daarover aan.

Staat je zoon of dochter te trappelen om scouting te ontdekken? 
Je kind kan lid worden als het vóór 31 december van het lopende 
werkjaar 6 jaar wordt of vanaf het moment dat het in het eerste 
leerjaar zit. Deze regel hebben we afgesproken met onze 
collega’s van Chirojeugd Vlaanderen. 

Ook voor leiding is er een leeftijdsgrens. Je kan pas takleid(st)er 
worden als je 18 bent of wordt in de loop van het scoutsjaar.

Wakosta?

Een open kamp is een kamp 
onder leiding van Scouts 
en Gidsen Vlaanderen voor 
kinderen en jongeren uit 
maatschappelijk kwetsbare 
gezinnen, zodat iedereen 
kan proeven van scouting.
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Voor wie het nodig heeft 
verlagen we het lidgeld 
of de kampprijs.  
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Scouting kost geld.  Voor wie het een hulp 
kan zijn, bestaat Scouting op maat. 

Lidgeld op maat
Veel groepen verhogen het vast bedrag van het lidgeld om hun 
eigen kosten te verrekenen. Maar Scouts en Gidsen Vlaanderen 
heeft ook lidgeld op maat. Dat bedraagt 10 euro (na 1 maart 5 euro) 
voor iedereen die het financieel moeilijk heeft. Groepen laten aan 
al hun ouders weten dat het lidgeld op maat bestaat en hoe je 
hen erover kan aanspreken. Ze geven dat via het administratief 
systeem door aan Scouts En Gidsen Vlaanderen. Welk lidgeld je 
ook betaalt, iedereen is op dezelfde manier verzekerd.

Uniform op maat
Heb je recht op lidgeld op maat? Dan krijg je automatisch korting 
op de uniformstukken in de Hopper Winkels en in de webwinkel. 
De korting op het hemd bedraagt 60%. Voor een broek, rok 
of trui is dat 50%. De korting wordt verrekend van zodra alle 
gegevens van een nieuw lid zijn doorgeven aan Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en daarbij, door de groep zelf, lidgeld op maat is 
toegekend.  

Fonds op maat
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook een fonds voor 
activiteiten, weekends- en kampgeld.  De leiding doet daarvoor 
een aanvraag bij Scouts en Gidsen Vlaanderen voor maximum 1/3 
van de totaalprijs.  We verwachten dat de groep zelf ook 1/3 van 
de kosten draagt en ouders of leden zelf ook 1/3.

Andere tegemoetkomingen
Sommige ziekenfondsen en OCMW’s hebben tegemoetkomingen 
om kosten van vrije tijd te drukken. Daarnaast hebben verschillende 
gemeentes. 

SCOUTING OP MAAT 
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Kapoenen leren 
veters knopen en 
verkenners vinden 
de weg door de 
bomen in het bos.
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GROEPEN
& TAKKEN



groepen en takken, een leefwereld op zich 

Het leuke van scouting is dat men nooit de jongste of de 
oudste van de bende blijft. Kinderen en jongeren maken 
deel uit van een groep op hun maat. Zij evolueren, hun 
groep groeit mee. 

Kapoenen (6 tot 8 jaar)
Het leven van een kapoen is er één vol spel, fantasie, 
creativiteit en expressie. En daar spelen we volop op in. 
Het hoogtepunt in een kapoenenleven? Voor de eerste 
keer op kamp!

Kabouters en Welpen (8 tot 11 jaar)
Is het leven een jungle of een speeltuin? Welpen en 
Kabouters leren zélf spannende dingen doen. Hun eigen 
lokaal inrichten, muziekinstrumenten maken, in bomen 
klimmen, kampen bouwen onder de blote hemel …

Gooi het in de groep 
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Jonggidsen en Jongverkenners (11 tot 14 jaar)
Op woudlopersavontuur met de rugzak of op fietstocht 
met de patrouille. Een vlot sjorren of vuurtjes stoken en 
je eigen potje koken. Zo leren we de kneepjes van het 
vak. Een toneelstuk in mekaar steken en je creativiteit 
botvieren of stevig spelen en sporten:je kind is aan zet! 

Gidsen en Verkenners (14 tot 17 jaar)
We gaan een stapje verder.  Gidsen en Verkenners bieden 
we alle kansen om te bewijzen wat ze in hun mars hebben. 
Er is ruimte om te experimenteren en mee te beslissen. 
Grootse projecten kleuren hun scoutsdag, maar gewoon 
gezellig samen zijn hoort er ook bij. 

Jin (17-18 jaar)
Wat is Jin zijn? Dat bepalen ze zelf. Leiding is geen leiding 
meer, maar begeleiding. Wie weet slaan ze dit jaar 
hun tenten in het buitenland op, krijgt het jinlokaal een 
Keith Harring-look of is muziek de factor die hen bindt. 
Inspraak, ploeggeest en zelfstandigheid staan voorop. 
Jins zijn zwervers; blijvend onderweg …

`

Krak? en Boem! zijn de tijdschriften voor al onze 
scouts en gidsen, ze vallen 4 keer per jaar in de 
bus. Krak? richt zich naar onze jongste leden, 
Boem! is vooral bedoeld voor de oudere leden. 
Natuurlijk mogen leid(st)ers en ouders een beetje 
over de schouders meelezen in de bladen van hun 
scout of gids.
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Je veux l’amour  
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Soms draag 
je de groep, 
soms word je 
gedragen.
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Andere vloot, zelfde koers 

In een boot op zee of op de 
Schelde, aan een rivier, een 
grote plas of op het droge: 
daar vind je zeescouts 
en -gidsen. Zeescouting 
wil zeggen: het spel van 
scouting op en rond het 
water spelen.  Kameraadschap 
groeit er door samen te roeien, 
te zeilen, te plonsen. Kapoenen 
noemen er Zeehondjes. Jonggivers 
zijn de Scheepsmakkers en Jins zijn de 
Loodsen.

 Anders Kan Best

Bij de scouts is er 
plaats voor iedereen, 
verschillen zien we 
als een plus. Scouting 

is nagenoeg de enige 
jeugdbeweging met een 

aanbod voor kinderen en 
jongeren met een handicap. 

Er zijn groepen met een 
specifieke tak, bij andere groepen 

doen ze gewoon mee met de andere takken. 
Er zijn ook aparte groepen met een aanbod 
op maat. 

Zeescouting

AKABE 



beloftekenteken
(midden op linkerborstzak)

INTERNATIONAAL 
kenteken

(linkermouw, midden 
de bovenarm)

GROEPSLINTJE
(rechtermouw, onder 

schoudernaad)

TAKKENTEKEN
(RECHTERMOUW, 

ONDER GROEPSLINTJE)

VLAAMSE LEEUW OF 
PROVINCIESCHILDJE

(BOVEN INTERNATIONAAL KENTEKEN)

JAARKENTEKEN
(RECHTS VOORAAN, 
BOVEN BORSTZAK)

LINTJE BELGIE/EUROPA
(LINKS BOVEN DE BORSTZAK)
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Ons uniform

Met het uniform toon je dat je scout of gids bent en verwijs je naar 
de waarden van onze jeugdbeweging. Het geeft leden en leiding 
de mogelijkheid om iets gemeenschappelijks te veruiterlijken.  
Het uniform bestaat voor iedereen in alle takken uit een aantal 
dezelfde eenvoudige basisstukken, goed van snit om lekker in te 
ravotten: een beige hemd, bruine pull met logo op de rug, groene 
lange broek, korte broek of rok. Welpen kunnen een groen petje 
dragen. Voor zeescouting is er een blauwe variant. 

Elke groep maakt eigen afspraken over kentekens, de kleuren 
van hun groepsdas, over eventuele eigen T-shirts of sweaters, en 
over de wijze waarop het uniform wordt gedragen. Het officiële 
uniform is uitsluitend te koop via onze Hopper-winkels, maar is  
soms ook tweedehands verkrijgbaar in de groep. 

ZIT ALS GEGOTEN
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De vaste 
waarden bieden 
ook vandaag 
nog houvast, 
al spelen we 
natuurlijk in de 
tegenwoordige 
tijd.
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Van buiten zijn, 
krijg je het warm 
van binnen.



42

Wij moedigen onze groepen aan om samen werk te maken van 
een degelijk drugbeleid. Een drugbeleid is een manier om met 
de hele groep tot bindende afspraken te komen over het gebruik 
van stimulerende middelen zoals alcohol, medicatie, tabak of 
cannabis. We streven naar een omgeving waarin drugs overbodig 
zijn. Vanzelfsprekend zijn illegale drugs ook binnen Scouts en 
Gidsen Vlaanderen verboden.

Scouting, kicken zonder drug

Vlamingen, 
schrijvers, 
zangers, dialecten, 
gebouwen, 
øĄòÚ�¡ďò�Ã��Ã�
streekproducten 
sijpelen in ons 
leven binnen en 
kruiden onze 
werking.
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CONTACTGEGEVENS LEIDINGSPLOEG:
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In-leiding-staan 
is oefenen in 
mededeelzaamheid. 
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LEIDING
& OUDERS
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Prettig gestuurd

Zonder leiding geen scouts. Zo simpel is dat. Leiders en leidsters 
vormen het kloppend hart van onze beweging. Zij zijn degenen die 
de vonk doen overslaan.  En al zeggen we het zelf: ze doen dat met 
passie en met brio.  Maar ook met kennis van zake. We streven 
ernaar dat onze leiding door vorming de nodige deskundigheid 
in de vingers heeft. Ze leren gaandeweg van welk hout pijlen 
maken. Ook de praktische organisatie van a tot z nemen ze 
voor hun rekening. Leid(st)ers staan er natuurlijk niet alleen 
voor: in een overkoepelende structuur waakt Scouts en Gidsen 
Vlaanderen over de kwalitatieve werking van onze 500 groepen; 
vrijwilligerswerk op topniveau. 

Leidinggeven kan je leren

Moet je goed gek zijn om leid(st)
er te willen worden? Niet dus. 
Onze leiding doet het voor de 
leute. Maar niet zonder de 
nodige verantwoordelijkheidszin. 
Leiderschap moedigen we aan en 
we organiseren diverse vormingen 
en initiatieven om leidsters en 
leiders te ondersteunen in hun 
taak. We kiezen voor een actieve 
en ervaringsgerichte vorming die 
jongeren aanspreekt, gericht op 
“weten”, “kunnen”, en “zijn”. Over 
de grenzen van hun groep heen 
leren ze samen het beste van 
zichzelf te geven. 

Leiding   

“Is ’t nog ver, leider?”  

49



Iedereen is thuis bij 
de scouts,  ongeacht 
achtergrond, status, 
cultuur, afkomst, 
aard, beperkingen... 
Schouder aan schouder 
werken we aan 
een betere wereld.
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Eens scout, altijd 
scout. Doe de test 
op je werk of op 
school en haal er 
de echte uit. Hoed 
je voor namaak!



52

Ouders... een hele hulp

Niet te houden, je goesting om als vader of moeder in de bres 
te springen bij de bouw van het lokaal, in de keuken van een 
mosselsouper, als chauffeur voor de dropping … ? Graag! 
Als meewerkende ouder kan je via de groep door ons worden 
verzekerd. Vaak bestaat er naast de groepsraad ook een 
oudercomité, een groepscomité, vzw of een stamwerking met 
oud-leiding. Deze comités verrichten heel zinvol werk om de 
groep financieel leefbaar te houden. 

Maar in een jeugdbeweging wordt jeugd geleid door jeugd. Alle 
belangrijke beslissingen worden door de groepsraad genomen; 
dat is de vergadering van alle leid(st)ers. Die wordt gecoördineerd 
door een verkozen groepsleiding als eindverantwoordelijke. 

Wil je daarnaast als oud-scout of oud-gids verbonden blijven met 
(ex-)collega’s en blijven sympathiseren: www.vosog.be

We zien je graag komen

Scouting stopt 
niet bij het einde 
van de activiteit, 
scout of gids 
ben je 24 uur op 
24, 7 dagen op 7. 
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Scouts en Gidsen 
Vlaanderen biedt een 
christelijk geïnspireerd 
zingevend aanbod, 
maar iedereen is welkom 
met zijn eigen verhaal. 
Als pluralistische vereniging 
zoeken we naar plaats 
voor levensbeschouwing 
en spiritualiteit in ruime 
zin: het verhaal van Jezus, 
Mohammed, Boeddha, 
Faithless,...  Soms is 
zingeving ook: gewoon 
wat sterren aan de hemel.  
Zo streven we ernaar 
om vanuit elke religieuze  
overtuiging aan scouting 
te kunnen doen.
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BEROEMD
OF BERUCHT?



Wie kent ze (niet): Bartel 
Van Riet, Sven de Leijer, 
Hanne Verbruggen, Eva De 
Roo, Gilles De Schryver. 
Wouter Van Bellingen vond 
er zijn vrouw. Herman 
Verbruggen zijn eerste 
lief, en zijn tweede. Roos 
Van Acker vind scouting 
niks voor truttemiekes en 
leerde er zich vuil maken.  
Wim Helsen, Tom Lanoye, 
Ann Van Elsen, Alain Remue, 
Saartje Vandendriesche,  
Mieke Vogels, Dominique 
Deruddere, Sarah Bettens, 
Dixie Dansercoer, velen 
dragen scouting blijvend 
een warm hart toe. Jean-
Luc Dehaene noemDE die tijd 
steevast zijn “universiteit 
van het leven”. En voor Wim 
Opbrouck was scouting 
natuurlijk “rock ’n roll”...
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(het nieuwsblad)

“Het absolute hoogtepunt  waren 
de kampen in de Ardennen. Ik was 
overal het eerste bij: ‘s morgens 
opstaan om koffie te zetten, vuur 
maken, op droppings de beste 
slaapplaatsen zoeken. Ik heb zeer 
veel warme en mooie herinneringen 
aan die tijd. Mijn totem was Olijke 
Bever: een bever is een werker, 
een zacht dier met een hoge 
aaibaarheidsfactor. En olijk spreekt 
voor zichzelf:  de deugnieterij, het 
lachen-gieren-brullen.”

(Gazet Van Antwerpen)

“Het lag voor de hand dat ik bij de 
scouts zou gaan, mijn ma is nog 
leidster van de welpen geweest. 
Chiro was voor watjes. Het liefst 
zou ik later mijn kinderen ook naar 
de scouts sturen, maar als die er 
niet zijn, mag het ook een andere 
vereniging zijn. Ik herinner me nog 
dat we onder een brug in Portugal 
hebben geslapen. Maar wat ik het 
leukst vond, waren de meest vieze 
spelen of opdrachten; daar kon ik me 
in uitleven. En ik heb er veel vriendjes 
leren kennen. Mijn totemnaam is 
Speelse Fluwijn; omdat ik net als een 
fluwijn heel vastberaden mijn tanden 
in iets kan zetten.”

Wim Opbrouck 

Roos Van Acker 
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Scouts en gidsen 
springen duurzaam 
om met de wereld, 
genieten van de natuur 
en willen dat nog 
lang blijven doen.
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HOPPER
WINKELS & JEUGDVERBLIJVEN
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Hopperwinkel 

WEBWINKEL WWW.HOPPER.BE  

Voor en door de jeugdbeweging

Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen runnen we een eigen 
winkelketen, bij sommigen onder jullie misschien nog wel bekend 
als de “Scoutsshop”. In deze winkels vind je alles wat je nodig 
hebt onderweg met de jeugdbeweging: uniformen, handboeken, 
tochtgerei, kampeermateriaal, geschenken… Al deze producten 
worden mens- en milieuvriendelijk verhandeld en aangeboden 
met een correcte prijs-kwaliteitverhouding. Wie bij Hopper koopt, 
steunt scouting. Op vertoon van je lidkaart geniet je korting.

AALST   
Kapellekensbaan 14, 053 71 19 79

ANTWERPEN 
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen, 03 297 37 34

GENT 
Antwerpsesteenweg 242, 9040 Gent  
(Sint Amandsberg), 09 223 84 42

HASSELT 
Vredestraat 6/0.01, 011 22 42 42

LEUVEN 
Diestsevest 92 A, 016 23 55 25

HARELBEKE 
Zandbergstraat 80,  056 29 38 01

        Voor de 
        knutselaars 
        onder ons: 
        debanier.be
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Voor en door de jeugdbeweging

Wist je dat Scouts en Gidsen Vlaanderen ook eigen 
verblijfscentra heeft? 7 in het Vlaamse groen, ééntje 
in ‘t stad. Het zijn stuk voor stuk unieke biotopen 
om te ontdekken en te genieten, te spelen en te 
kamperen. Plaatsen bij uitstek ook voor bosklassen 
of schooluitstappen.

De Brink – Herentals
De Kluis – Sint Joris Weert
De Winner - Overpelt
Drieboomkensberg – Westmalle
Merkenveld – Zedelgem Loppem
Moerkensheide – De Pinte
Woutershof – Kinrooi
Het Scoutshuis – Antwerpen

Hopper jeugdverblijven

HET
SCOUTSHUIS
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DATA OM TE ONTHOUDEN
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