
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 vijfde middelbaar. Onze 
spelnamiddagen vinden tweewekelijks plaats op ons speelterrein achter sporthal de 
Zonhoeve. Alle kinderen en jongeren zijn op zondagnamiddag 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
TRAM

Scouts BAVO Beverst

Website:    https://www.bavo-beverst.be/
Facebookpagina:   https://www.facebook.com/BAVOBeverst
Instagram: @bavobeverst
E-mail: panismatthias@gmail.com of marie.vdbroek@gmail.com of bavobeverst@gmail.com
Adres: Zonhoevestraat 28 3740 Beverst

Contact en info



Met het jaarthema DAS Goesting kiezen we ervoor om stil te staan bij de
drijvende kracht achter scouting en achter ons eigen engagement. Wat
motiveert ons? Waarom ga ik naar de scouts? Waarom blijf ik naar de scouts
gaan? Door hierover na te denken en dit bespreekbaar te maken geven we
een boost aan onze motivatie. 

Zin in scouting
Elke scout of gids heeft wel een eigen reden om aan scouting te doen.
Misschien werd jij wel lid van de scouts om ook in het weekend plezier te
maken met je klasgenoten. Of wil je graag nieuwe vaardigheden ontwikkelen
of jezelf beter leren kennen? Alles kan en mag bij de scouts! 

Kiezen voor scouting
Kiezen om lid te zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen, is een bewuste keuze.
“scouts of gids zijn” brengt verwachtingen met zich mee. Met grote en kleine
daden zetten scouts en gidsen zich in voor zichzelf, elkaar en de wereld.
Samen helpen we bij de afwas op kamp, troosten we de leden met heimwee
of zetten we een financiële actie op voor mensen die extra steun nodig
hebben. 

Talenten in de verf 
We ontdekken elkaars talenten. We geven elkaar erkenning voor wat we
kunnen. We vieren elkaars unieke kwaliteiten bij onze belofte, totemisatie en
andere rituelen. Appreciatie geeft een boost aan onze motivatie. Bij de scouts
is het elke dag complimentjesdag.

"DAS GOESTING", het nieuwe jaarthema 

Verwelkom onze nieuwe hoofdleiding, Matthias en Marie!

Vanaf september zal BAVO Beverst 2 nieuwe hoofdleiders hebben. Lauren en Lotte geven de fakkel door
aan Marie Vandebroek en Matthias Panis, 2 toegewijde leiders die er al sinds kleine welpjes bij waren!
Marie heeft het “hoofdleidersbloed” al in haar aderen stromen, haar vader Piet Vandebroek is namelijk
ook hoofdleider geweest. Lauren heeft 6 lange jaren de verantwoordelijkheid van hoofdleiding op haar
genomen en ook Lotte heeft 2 jaar op haar naam staan. Daar bedanken we hen beide heel graag voor! 

Heb je vragen over inschrijvingen, betalingen,... of heb andere praktische vragen? Dan mag je altijd een
mailtje of berichtje sturen naar Marie of Matthias.



Kledij 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden wij een pasdag, waarbij er de mogelijkheid was
om zowel onze Bavo-kledij als de scouts en gidsen kledij aan te kopen. Dit jaar zal dat
opnieuw plaatsvinden. Pasdag zal plaatsvinden op zondag 9 oktober. 

Sinds vorig jaar hebben we een webshop. Hier zal je ook op terecht kunnen voor het
bestellen van onze kledij.  
 

Scouting op maat - verminderd lidgeld

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk te dragen. Daarom bestaat
scouting op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Zo zorgt
Scouts en Gidsen Vlaanderen dat iedereen erbij hoort, ook als je financieel minder
ademruimte hebt.
Indien je graag een aanvraag doet bij een leiding over het verminderd lidgeld, mag je
contact opnemen met de groepsleiding. Hun contactgegevens kan je op de website
terugvinden. Zij zullen je discreet verder helpen en meer informatie geven over wat ‘scouting
op maat’ inhoudt. Samen zorgen we ervoor dat jouw kind ook kan genieten van scouting.

Inschrijven

Nieuwe leden (= vorig jaar niet aangesloten bij onze scouts): Je brengt de inschrijving
zo volledig mogelijk in orde. Om de inschrijving af te ronden, betaal je het lidgeld via
overschrijving. 
Oude leden (= afgelopen jaar ingeschreven bij de scouts): Voor jullie is de inschrijving in
orde. Jullie herbekijken de online individuele steekkaart en brengen de betaling in
orde.
Lidgeld: Je vindt op de website meer informatie terug over hetgeen ons lidgeld inhoudt.
Maar je kan er ook terecht voor de aanvraag van en informatie over verminderd
lidgeld. 

De inschrijving zal dit jaar enkel nog online verlopen. Hiervoor kan je terecht op onze
website www.bavo-beverst.be. Onder de knop 'inschrijven' vind je alle informatie die jou
verder kan helpen om je kind in te schrijven. 

We overlopen hier wat je op de website uitgebreid kan terugvinden en wat er verwacht
wordt. 



TAKKEN

Op elke scouts worden onze leden  verdeeld in groepen volgens leeftijd, namelijk in takken.

 
1ste – 2de leerjaar = Kapoenen

3de – 4de – 5de leerjaar = Welpen
6de leerjaar – 1ste – 2de middelbaar = Jonggivers (jogi’s)

3de – 4de – 5de middelbaar = Givers

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

Alle activiteiten vinden plaats van 14u tot 17u. Indien dit anders zou
zijn, wordt dit op tijd gecommuniceerd naar iedereen.

 
Activiteit 1 - zondag 11 september

Activiteit 2 - zondag 25 september
Activiteit 3 - zondag 9 oktober

Activiteit 4 - zondag 23 oktober
Activiteit 5 - zondag 6 november

Activiteit 6 - zondag 20 november
Activiteit 7 - zondag 4 december
Activiteit 8 - zondag 18 december

 
Info over scoutsweekend en scoutskamp volgt binnenkort! Houd de

whatsappgroepen zeker ook goed in de gaten ;) 
 

Data activiteiten, weekend en kamp


