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

scouts 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 op ons speelterrein 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 van het verdere jaar? Lees dan zeker verder!

Teenkaasverterend, Ruimdenkend, Aantrekkelijk Magazine
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In december besloten enkele leiding zich in te zetten voor een takoverschrijdende online

activiteit, namelijk ‘the masked leiding’. Gedurende een maand konden de leden tips

verdienen aan de hand van online opdrachten, met deze tips konden ze meer te weten

komen over de gemaskerde leiding. Een maand lang konden Pink Panter, Cookie Monster en

Leeuw zich geheim houden voor leden en leiding. Enkel leider Sven kon aan de hand van

alle tips de gemaskerde leiding ontrafelen. Maar wie zat er nu achter deze maskers

verstopt? 

Rutger, kapoenenleiding, kon zich een maand lang verschuilen achter het masker van de

Pink Panter. 

Myra, welpenleiding, hield zich verscholen achter het masker van de leeuw. En als laatste

leefde 

Jade, jonggiverleiding, zich volledig in de rol van Cookie Monster.

Het scoutsjaar was net opgestart en corona kwam er terug een stokje voor steken. Wij kozen

er enkele maanden voor geen fysieke activiteiten te organiseren, omwille van ieders

veiligheid/gezondheid en de geldende maatregelen. Na enkele maanden online activiteiten,

snakten zowel leden als leiding naar het samen ravotten op onze speelweide. In januari

kwamen er eindelijk versoepelingen en vlogen we er weer volledig in. 

Sinds de start van het scoutsjaar in september zijn de maatregelen regelmatig veranderd.

Hierdoor kiezen we ervoor om de activiteiten maand per maand in te plannen en zo onze

planning/aanpak vlot aan te kunnen passen. De activiteitenkalender wordt elke maand

aangevuld op onze website, hier vind je ook alle updates en andere nieuwigheden.

The Masked Leiding

Activiteiten - Corona



Twee jaar geleden lanceerden wij het idee om een bosje in Beverst aan te leggen. Ook dit

werd de afgelopen maand werkelijkheid! Naast de zondagse activiteiten, plande de leiding

hun weekend vol met tuinieren. Planten van struiken, bomen en een wilgentunnel werd onze

nieuwe passie in februari, met een resultaat dat er zeker mag zijn.  

Bij een leuk bos, hoort ook een passende naam! Daarom deden wij een oproep via facebook

aan alle Beverstenaren om samen te zoeken naar een originele en gepaste naam. We

kregen vele ideeën binnen, maar toch sprong eentje er tussenuit. ‘Bajungle’ is de winnaar

van de wedstrijd geworden en de inzender van deze naam was onverwachts zelfs een

leiding, namelijk Rutger! 

Een naam die de leiding mee terug in de tijd neemt, naar het kamp in 2014! Het thema was

junglebook en we verbleven de hele week in een echte (ba)jungle. Vele mooie herinneringen

hebben wij overgehouden aan dit kamp en dat hopen we ook met onze ‘Bajungle’ in Beverst

te brengen!  

Afgelopen maanden zagen jullie wel eens een berichtje voorbij

komen over ons Bavo bier. Een project waar enkele leiding zich

voor wou inzetten om onze kas te spijzen, maar ook vanuit

persoonlijke interesse en plezier in deze gekke periode. Met trots

konden wij in december ons Bavo bier aan jullie voorstellen en

werden onze Klinkboxen massaal aangekocht. Hiervoor zijn we

iedereen heel erg dankbaar.

We merkten dat er na de Klinkboxen verkoop, nog verdere interesse

was in het Bavo bier. Deze vraag hebben we niet zomaar voorbij

laten gaan en besloten we de webshop terug open te stellen voor

het bestellen van Bavo bier. Je kan het bier er aankopen in

verschillende hoeveelheden en komen afhalen in onze lokalen. Voor

meer info kan je terecht op onze website www.bavo-beverst.be

Niet enkel via ons Bavo bier kan je de scoutskas blijven steunen, maar ook via Trooper!

Indien jij een fervente online shopper bent, kan je hiermee makkelijk onze scouts steunen.

Een eenvoudige klik langs www.trooper.be/bavo voordat je jouw aankoop doet, kan

zorgen dat een klein percentage van jouw aankoop aan de scouts wordt overgedragen.

Je betaalt hiervoor niks extra en steunt ermee gratis onze kas. 

 

Bajungle

Trooper

Bavo Bier

http://www.bavo-beverst.be/
http://www.trooper.be/bavo?fbclid=IwAR1GRlJMLgBMsgqS1fu7VuIH5EOyCx4OX0CS8AWiPkmtr0TToJMqNpervJU


Eenmaal per jaar gaan we met al onze takken op weekend. De oudste takken gaan op

verplaatsing en de jongste verblijven in onze eigen lokalen voor een weekend. Bavo

Weekend plannen we normaal in rond de krokusvakantie, omwille van de geldende

maatregelen kiezen we ervoor dit jaar geen Bavo Weekend te organiseren. 

Het jaarlijks zomerkamp hopen we wel te kunnen organiseren! De leiding is ondertussen aan

de voorbereidingen begonnen, zodat we het scoutsjaar (hopelijk) toch met een knaller

kunnen afsluiten. 

Wat, wanneer, waar en hoe?

Tegen het einde van het scoutsjaar, eind mei, krijgen jullie een uitgebreid kampboekje mee

naar huis waarin alle details worden uitgelegd. De belangrijkste info vatten we hieronder

even voor jullie samen. 

Het scoutskamp zal voor de Welpen, Jonggivers en Givers doorgaan van 23/07 tot en met

30/07. Deze takken en de leiding zullen buiten in tenten slapen. De Kapoenen worden

verwacht op 26/07 tot en met 30/07 en slapen in het gebouw, samen met de koks en

enkele leiding. Het kamp zal plaatsvinden in Sint-Pieters-Voeren. 

Ouders brengen hun kinderen zelf naar de kampplaats, indien dit niet mogelijk zou zijn,

zoekt de leiding samen mee naar een oplossing (bv. carpoolen). Dit geldt ook voor het einde

van het kamp, ouders mogen hun kind zelf komen afhalen. De kinderen worden 23/07 of

26/07 vanaf 14u00 verwacht in de Voeren en mogen 30/07 worden afgehaald vanaf 16u00.

Indien je met andere dringende vragen rond het kamp zou zitten, mag je altijd contact

opnemen met de leiding. 

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

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

Instagram: @bavobeverst

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

Weekend - Kamp

Contact en info


