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Welkom in de TRAM van Scouts Bavo Beverst, het infoblaadje waarin je alles over ons te

weten zal komen.  Op zondagnamiddag organiseren wij activiteiten voor kinderen en

jongeren van het eerste leerjaar tot vierde middelbaar. Onze spelnamiddagen vinden

tweewekelijks plaats en onze lokalen bevinden zich achter sporthal de Zonhoeve. Alle

kinderen en jongeren zijn op zondagnamiddag vanaf 14u tot 17u welkom om op onze

speelweide mee te komen ravotten. Wil je meer weten over onze aanpak dit jaar? Lees

dan zeker verder!

Teenkaasverterend, Ruimdenkend, Aantrekkelijk Magazine

TRAM
Scouts BAVO Beverst

Contact en info

Website:    https://www.bavo-beverst.be/

Facebookpagina:   https://www.facebook.com/BAVOBeverst

E-mail: lrnlmbrchts10@gmail.com of lotteparedis01@gmail.com

STARTDAG 
Zondag

13 september 

Kapoenen

13u45 - 16u45

Welpen

14u00 - 17u00

Jonggivers

Givers

14u15 - 17u15



Beverst Als Vrienden Ondereen, daarvoor staat BAVO en daar proberen

wij elke activiteit naar te streven. Een plaats waar iedereen zichzelf kan

zijn en we samen plezier kunnen beleven. Op zondagnamiddag staan

we met 20 leiding klaar om er voor iedereen een leuke belevenis van te

maken. 

Onze scoutsgroep is opgedeeld in 4 takken, dus in 4 groepen op basis

van leeftijd.

- De Kapoenen zijn onze jongste leden, hier bevinden de kinderen van

het eerste en tweede leerjaar. 

- Daarna heb je de Welpen, zij zitten in het derde, vierde en vijfde

leerjaar. 

- Vervolgens heb je de Jonggivers, deze leden zitten in het zesde

leerjaar, eerste en tweede middelbaar. 

- En onze oudste leden zijn de Givers, zij zitten in het derde en vierde

middelbaar.

De leiding en leeftijdsgroepen

‘Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de

slag,  zoals steeds op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en

onverslijtbare vriendschappen. Alle oplossingen gaan we onderweg niet

vinden, misschien lopen we zelfs af en toe wat verloren. Samen bouwen we

aan sterke fundamenten en verliezen we nooit de draagkracht van de

leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, of bijschaven: het belang

van de groep, en iedereen die er deel van uitmaakt, staat voorop. Leiding

biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en af en toe wijze raad.

Ook geven ze zelf aan wanneer het hun petje overstijgt. We staan nooit

alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. Met dit jaarthema hopen we

welzijn binnen de groep meer bespreekbaar te maken.

Jaarthema - 't Zal wel zijn



Afgelopen zomer hebben we een geslaagd coronaproof kamp georganiseerd. De leiding zal

hun beste beentje voor zetten om er ook een geslaagd coronaproof werkjaar van te maken.

Hiervoor kregen wij verschillende jeugdwerkregels opgelegd, maar wat houden deze in?

Net zoals de scholen zal er gewerkt worden met kleurcodes. De kleurcode wordt bepaald door

de Vlaamse overheid in overleg met experten en kan lokaal afwijken o.w.v. lokaal andere

cijfers. Er zijn drie kleurcodes, code geel, oranje en rood. Voorlopig blijven we in de lichtste

kleur geel. Indien hier verandering in zou komen, communiceren we dit zo snel mogelijk naar

iedereen via onze facebookpagina, whatsappgroepen en website. Houd deze

communicatiekanalen zeker in de gaten.

Code geel:

Aanwezigheden

- Iedereen is welkom om deel te nemen aan de activiteiten, maar er zijn enkele uitzonderingen

wanneer jouw kind beter een activiteit overslaat.

- Indien het kind ziek is voor de activiteit (minimaal 3 dagen symptoomvrij voor deelname). Dat

geldt voor iedereen die betrokken is: leden, leiding,...

- Indien het kind tot een risicogroep behoort, mag deze meedoen aan de activiteit. Hiervoor is

toestemming nodig van de ouders, voogd of eventueel van de huisarts. 

- De leiding houdt elke activiteit een aanwezigheidsregister bij. Op de startdag en andere

activiteiten zal er aan nieuwe leden gevraagd worden om het gsm-nummer en andere

gegevens achter te laten.

Organisatie

- Net zoals op kamp zal er gespeeld worden in bubbels van max. 50 leden en leiding. 

- Tijdens de activiteiten zullen wij werken met drie bubbels. Namelijk een Kapoenenbubbel,

een Welpenbubbel en een Jong-giver- en Giverbubbel. Voor elke bubbel is er een

afgebakend deel van het terrein en een WC-ruimte voorzien.

- Om drukte te vermijden worden er verschillende aankomst- en vertrekuren per bubbel

afgesproken. 

- Kapoenen: 13u45 t.e.m. 16u45

- Welpen: 14u00 t.e.m. 17u00

- Jonggivers en Givers: 14u15 t.e.m. 17u15 (+12-jarigen moeten bij aankomst een

mondmasker dragen, totdat ze hun bubbel betreden)

- Binnen een bubbel is er geen social distancing verplicht. Op 1 locatie mogen meerdere

bubbels aanwezig zijn. Tijdens activiteiten zal er wel aan bubble distancing worden gedaan.

Dit betekent dat verschillende bubbels niet met elkaar in contact mogen komen. 

- Ouders en andere externen rekenen we niet mee in de bubbels. We verwachten dat zij een

mondmasker dragen wanneer ons terrein wordt betreden.

Scouting in tijden van Corona...

Voor meer info over de andere kleurencodes  kan je ook al terecht op deze link:

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/Corona



Inschrijven Activiteiten

Omwille van Corona zullen de uren van de

activiteiten variëren per tak. De kapoenen worden

elke zondag van 13u45 tot 16u45 verwacht, de

welpen van 14u00 tot 17u00 en de jonggivers en

givers van 14u15 tot 17u15. Indien er broers en zussen

uit verschillende takken aanwezig zullen zijn, mogen

deze gelijktijdig op de activiteit worden afgezet. Per

bubbel is er leiding aanwezig om hen op te vangen.

13/09 - Startdag 

27/09 - Activiteit

11/10 - Activiteit

11/10 - Pasdag 10u t.e.m. 18u  (enkel BAVO-kledij) 

25/10 - Activiteit

8/11 - Activiteit

15/11 - Activiteit

29/11 - Activiteit

13/12 - Activiteit

27/12 - Activiteit

Leden die reeds ingeschreven zijn bij onze scouts  

ontvangen in hun mailbox een stappenplan om

hun inschrijving online in orde te brengen.

Nieuwe leden kunnen na startdag een inschrijving

in orde brengen via een link die je kan

terugvinden op onze website en

facebookpagina. We raden aan om zeker éen

activiteit eens te komen meespelen voordat het

kind wordt ingeschreven.

Het inschrijvingsgeld bedraagt een prijs van 45

euro per kind. Over de betaling worden jullie

online ook op de hoogte gebracht.

Het is niet voor elk gezin vanzelfsprekend om

voor éen of meerdere kinderen telkens 45 euro te

betalen. Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen

wordt er 'Scouting op maat' georganiseerd. Een

onderdeel hiervan is verminderd lidgeld. Indien je

hier interesse in zou hebben,  mag je altijd met

ons contact opnemen.


