
  

Overgangsweekend scoutsjaar 2021-2022 

 

Het is zover, het nieuwe scoutsjaar komt eraan! Traditiegetrouw zetten we dit in met het 

overgangsweekend. Wees hierop zeker aanwezig want je leert je nieuwe leiding kennen, de 

nieuwe jaarleuze roepen en nog veel meer! 

 

Voor jonggivers en givers:  

 

Leden die vorig jaar jonggiver of giver waren, worden verwacht op zaterdag 25 september 

aan de blokhut om 19 uur. 

 

Wat breng je zeker mee: slaapzak, matje, fiets (met helm, slot en verlichting), zaklamp, 2 

mondmaskers, 5€ en je perfect uniform. Zij die overgaan naar een nieuwe tak brengen een 

waskom, reservekledij en een handdoek mee. Zorg ervoor dat je zaterdagavond reeds gegeten 

hebt, zondag voorzien wij warm eten en soep. Zondagavond eindigen we om 17 uur. 

 

Breng zeker reservekledij en enkele handdoeken mee als je overgaat van tak! 

 

Voor kapoenen, welpen en nieuwe leden: 

 

Kapoenen, welpen en nieuwe leden worden zondag 26 september verwacht aan de blokhut, 

jullie starten met activiteiten om 10 uur. Jullie brengen een lunchpakket mee voor ’s middags 

samen met 3€. Wij zorgen namelijk voor soep, het nieuwe jaarkenteken en heel veel plezier. 

Ook voor jullie is de dag gedaan om 17 uur. Wegens de huidige coronamaatregelen is 

inschrijven enkel mogelijk via de site. Wie graag eerst eens komt proberen is ook zeker 

welkom! 

 

Welpen die overgaan naar de jonggivers worden ook pas zondagmorgen om 10 uur verwacht. 

Jullie brengen ook best reservekledij mee! 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Inschrijving voor de huidige leden: 

 

Een nieuw scoutsjaar betekent natuurlijk ook weer inschrijven. Het lidgeld bedraagt dit jaar 

65 euro. Uw kind is ingeschreven en verzekerd vanaf dat wij het geld op onze rekening 

hebben ontvangen. Het rekeningnummer is BE59 0016 4085 4626 (Pajotten Hekelgem). 

De uiterste betalingsdatum is 11 oktober 2021! Gelieve bij uw overschrijving als 

mededeling duidelijk “inschrijving VOORNAAM + NAAM + TAK” te vermelden. Hou rekening 

met de einddatum (11 oktober), anders is het voor ons onmogelijk om uw kind in te schrijven 

en te verzekeren. 

 

Corona: 

 

De huidige maatregelen voor jeugdwerk gelden tot en met 31 augustus. Voor de coronaregels 

vanaf september is nog geen duidelijkheid. De verwachtingen liggen in lijn met huidige 

zomerregels. 

Wij hopen dat het startweekend op een normale manier kan doorgaan. Zo niet wordt dit tijdig 

gecommuniceerd.  

Ouders worden verwacht een mondmasker te dragen bij het afzetten van hun kind en niet 

op het terrein te komen. De leiding zal de leden vooraan opwachten.    

  

 

Wie de leiding is van je kind blijft nog even geheim tot op het overgangsweekend, maar voor 

vragen kan je nog steeds bij de oude leiding of groepsleiding terecht. Voor meer info kan je 

ook steeds terecht op www.pajotten.be. 

 

Tot dan! 

 

De leiding 


