OVERGANG SCOUTSJAAR 2019 - 2020
Scouting Hoboken
Harold Rocherstraat 40, 2660 Hoboken
www.scoutinghoboken.be

Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de zomer en zijn jullie klaar voor het nieuwe
scoutsjaar.
We starten het scoutsjaar naar goede gewoonte met de overgang. Deze gaat door op zaterdag 14 september.
We starten stipt om 13u aan de oude lokalen waar iedereen welkom is: leden (in uniform!), ouders en
sympathisanten. Samen wandelen we van de oude naar de nieuwe lokalen en maken zo officieel de overstap van
oud naar nieuw, de rest van de dag brengen we samen daar door.
Daar krijgt de bouwploeg de kans om even hun zegje te doen over de start van de nieuwe lokalen en stellen we
het nieuwe jaarthema voor. De leden gaan samen spelen en de ouders krijgen de kans om op ontdekking te gaan.
Rond 15u begint de overgang, beginnend bij de kapoenen. Net zoals de vorige jaren zal er ook daar een heus
parcours zijn voor de leden die “over gaan”*. Extra kledij (eventueel ook schoeisel en een handdoek) is voor hen
wel aan te raden. Nadien krijgen ook anderen nog de kans om het parcours af te leggen. Wanneer de laatste
leden van de glijbaan zijn gegaan, beginnen we samen met de oudste takken het parcours af te breken.
Er zijn verschillende drankjes en snacks verkrijgbaar aan democratische prijzen. Wie wil mag uiteraard ook zelf
een flesje drinken meenemen. Vanaf 17u00 à 17u30 is er een BBQ. Hiervoor moet u wel op voorhand inschrijven
via onze website. Na de BBQ kan u gerust nog wat napraten met een drankje erbij.

Wanneer? zaterdag 14 september
Wat? start nieuw scoutsjaar / overgang
13u00 Samenkomst + wandeling
15u00 Overgang
17u30 BBQ (door Pollekes, inschrijven via www.scoutinghoboken.be)
Waar? aan onze scoutslokalen (Start: berkenrodelei 42b, 2660 Hoboken)
(13u30: Harold Rocherstraat 40)
Voor wie? iedereen is welkom!
 Nieuwe leden kunnen met hun ouders zeker eens langskomen. Een week later op zondag 22 september
is het voor iedereen de eerste vergadering van 10u00 tot 12u00. Op zondag 29 september is het
vergadering van 14u00 tot 17u00.
 Een planning van de vergaderingen is terug te vinden op de site (www.scoutinghoboken.be).
 Na de overgang, rond 17u is de “scoutsvergadering” voor de leden gedaan en volgt de BBQ.
Nog vragen over de start van het nieuwe werkjaar? Laat het ons weten via groepsleiding@scoutinghoboken.be.

Een stevige linker en graag tot dan!
De leidingsploeg

* volgende leeftijden veranderen normaal van tak en “gaan over”: 2013, 2011, 2008, 2005, 2002.

