
Overgangsweekend (11/12/13 september) 
 

Info  

Zoals altijd begint ons werkjaar met het overgangsweekend. De overgang van het ene scoutsjaar in het 
andere, waarin de kinderen hun nieuwe groep en nieuwe leiders voor het komende scoutsjaar leren 
kennen door allerlei leuke spelletjes te spelen. De afspraken laten ons toe om een weekend te 
organiseren in bubbels van 50. Die kans zullen we dan ook grijpen. Het weekend zal doorgaan van 
zaterdag 12 september tot zondag 13 september voor de kleinsten en vanaf vrijdagavond voor de 
oudsten. 

 Vertrek Terug 

Kapoenen en Welpen 
Zaterdag 12/09 om 9u00  
Warande in Kuurne 

Zondag 13/09 om 13u00 
Warande in Kuurne 

Jojo’s Vrijdag 11/09 om 17u30 
Zwembad in Menen (fiets) 

Zondag 13/09 om 14u00 
Scoutsterrein (fiets) 

Verkenners Vrijdag 11/09 om 18u00 
Scoutsterrein (fiets) 

Zondag 13/09 om 14u00 
Scoutsterrein (fiets) 

 

Inschrijven  

Inschrijven voor dit weekend kan op het rekeningnummer van de scouts: BE35 0682 0654 3137. 

Kapoenen en Welpen: 25 euro (Overgangsweekend + naam kind + tak) 
Jojo’s en Verkenners: 30 euro (Overgangsweekend + naam kind + tak) 

Inschrijven ten laatste tegen woensdag 9 september! 

 

Maatregelen 

Om dit weekend voor iedereen zowel tof als veilig te organiseren, worden de nodige maatregelen 
getroffen: 

o 4 bubbels van max. 50 personen (per tak) 
o Iedere ruimte wordt voorzien van handgel 
o Eten verloopt in shifts 
o Speelterrein zal worden opgedeeld in zones 
o Alle jojo’s, verkenners en jins dienen een mondmasker te dragen bij verplaatsing naar 

Warande en terug! 

 

De leden zullen dus gedurende het weekend enkel in contact komen met de eigen bubbel. Daarnaast 
zal er voldoende aandacht besteed worden aan het ontsmetten van de handen en een goede nachtrust. 
Bij aankomst van de kapoenen en de welpen zal een verschillende route gevolgd moeten worden. 
Gelieve de pijlen te volgen voor een veilige start van het weekend. 

  



Wat neem je mee? (GELIEVE ALLES TE NAAMTEKENEN!) 

- Slaapzak 
- Bedovertrek 
- Kussensloop 
- Kledij voor binnen 
- Kledij voor buiten 
- Regenkledij 
- Goede schoenen 
- Drinkfles !!! (genaamtekend aub) 
- Gamelle (enkel voor jojo’s, verkenners en jins) 
- Fluovest verplicht voor jojo’s en verkenners die met de fiets komen! 

 

Wij zullen er alles aan doen om er een onvergetelijk weekend van te maken ondanks al de maatregelen 
die we moeten nemen! 

 

Stevige (ontsmette) linker 

De leiding 

 


