
 

Overgangsweekend 

22-23-24 september 2017 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dag lieve kapoen, kabouter, welp, jonggiver, giver of jin! 

 

Het nieuwe scoutsjaar staat voor de deur en naar jaarlijkse traditie starten we het nieuwe 

jaar met ons overgangsweekend: het weekend waar, zoals de naam laat vermoeden, er 

wordt overgegaan naar de nieuwe tak! 

Waar? 
Het overgangsweekend zal doorgaan in de lokalen van Scouts en Gidsen Buggenhout: 

 

 

 

 

Wanneer? 
(Iedereen begint met de tak waar hij/zij het afgelopen scoutsjaar bijzat) 

 

Kapoenen 

De kapoenen worden zaterdagochtend 23 september om 10:00 verwacht op het 

terrein van de scouts in Buggenhout en worden dezelfde dag om 18:00 door hun ouders 

opgehaald. Er wordt geen avondeten voorzien.  

 

!opgelet: De kapoenen die overgaan naar de welpen of kabouters moeten zaterdag niet 

worden opgehaald. Zij genieten nog van een overnachting met hun nieuwe groep en 

worden zondag om 10:00 door hun ouders opgehaald in Buggenhout. 

 

Kabouters en welpen 

De kabouters en welpen worden zaterdagochtend 23 september om 10:00 verwacht 

op het terrein in Buggenhout en worden zondagochtend om 10:00 door hun ouders 

opgehaald. 

 

!opgelet: De welpen & kabouters die overgaan naar de jonggivers moeten zondag niet 

worden opgehaald. Deze keren namelijk zondag per fiets terug samen met hun nieuwe 

groep en komen toe in Terjoden om 12:00. Vergeet dus zeker je fiets niet mee te nemen! 

 

Jonggivers, givers & jins 

Voor deze groepen start het overgangsweekend op vrijdagavond 22 september. Er 

wordt afgesproken op ons eigen scouts terrein (Geraardsbergsesteenweg 79A, 9320 

Erembodegem) om 19:30. Van hieruit vertrekken we allen tezamen met de fiets richting 

Buggenhout. 

 

!opgelet: Vergeet zeker je fiets (met lichtjes) niet mee te nemen! 

 

Provinciale Baan 165 

9200 Baasrode 



 

Het overgangsweekend zal afgesloten worden op zondagochtend om 12:00 op ons 

scouts terrein in Terjoden. 

Kostprijs? 
 

- kapoenen         €5,00 

- kabouters en welpen        €20,00 

- kapoenen, kabouters of welpen die overgaan naar hun nieuwe tak €20,00 

- jonggivers, givers en jins        €30,00 

 

Het inschrijvingsgeld wordt op voorhand aan de nieuwe leiding betaald! 

Wat nemen jullie mee? 
 

Kapoenen 

- regenjas 

 

Kapoenen, kabouters en welpen die overgaan naar hun nieuwe tak 

- slaapzak en luchtmatras/matje 

- wasgerief (tandenborstel, tandpasta, kam, zeep, …) 

- gamel, beker en bestek 

- 1 keukenhanddoek 

- reservekledij 

- regenjas  

 

Jonggivers, givers en jins 

- slaapzak en luchtmatras/matje 

- wasgerief (tandenborstel, tandpasta, kam, zeep, …) 

- gamel, beker en bestek 

- 1 keukenhanddoek 

- reservekledij 

- regenjas 

Wat nemen jullie zeker NIET mee? 
- snoep en drank 

- elektrische apparaten 

- gevaarlijke voorwerpen 

- waardevolle spullen 

- ... 

 

We hopen jullie allemaal te zien bij de start van het nieuwe jaar! 

 

Een stevige scoutslinker, 

De leiding 

 

 


