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DE TRAM 
EEN TEENKAASVERTEREND RUIMDENKEND  

AANTREKKELIJK MAGAZINE  

VOOR LEDEN, (EX)LEIDING, OUDERS EN 

SYMPATHISANTEN 

Ben jij scoutmoedig? 

Met een jaarthema als scoutmoedig kiezen we dit jaar voor 

avontuur. We gaan de uitdaging aan, durven springen en nemen 

het risico. Want door risico’s te nemen, trainen we onze durfspier. 

We lukken, we mislukken, we vallen en we gaan weer door. 

We tellen niet de successen, maar het enthousiasme.  

Scouting staat nu eenmaal voor een plek waar je mag vallen en 

anderen je helpen opstaan. Waar mislukken niet falen is, maar een 

nieuwe ervaring betekent. 

Maar scouting staat ook voor het durven! En het toegeven dat je  

juist niet durft, ook dat vraagt moed. En wat voor de éen spannend 

is, is voor de ander een fluitje van een cent. Anders jezelf durven 

zijn, is moeilijker dan zwijgen en altijd meedoen. Samen een 

uitdaging aangaan met respect voor iedereen, ook dat is 

scoutmoedig. 

 

 

 

ACTIVITEITEN  

September - December 

 

Startdag 

22/09/2019 – 14u – 17u 

Alle leden 

 

Activiteit 

06/10/2019 – 14u – 17u 

Alle leden 

 

Activiteit 

20/10/2019 – 14u – 17u  

Alle leden 

 

Activiteit 

03/11/2019 – 14u – 17u 

Kapoenen en Welpen 

 

Activiteit 

17/11/2019 – 14u – 17u 

Alle leden 

d 

Activiteit 

01/12/2019 – 14u – 17u 

Alle leden 

 

Zie achterzijde voor 

meer data 
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EXTRA 

ACTIVITEITEN  

Extra info op onze site of 

Facebookpagina 

 

Pasdag 

Zat. 5/10/2019 – 9u – 12u 

Zon. 6/10/2019 – 17u - … 

 

Op deze 2 data heb je de 

kans om een scoutsoutfit 

te passen en bestellen bij 

ons in de lokalen.  

 

Spokentocht  

Zat. 02/11/2019  

19u30 – 21u 

Jogi’s en Givers 

Samenkomst @bakkerij 

‘De Molen’ 

 

Kerstfeestje 

23/12/2019  

Kapoenen, Welpen, Jogi’s: 

18u30 – 20u30 

Givers: 20u30 – 22u30 

 

Graag vragen we dat 

iedereen een cadeautje 

van MAX. €5 meebrengt 

voor zowel meisjes als 

jongens. Het cadeautje 

blijft binnen de tak. 

 
 

Kamp 2020 – BAVO Weekend 

De leiding heeft zeker en vast genoten van het afgelopen 

smurfenkamp, wij kijken alvast uit naar de volgende 

zomervakantie! Dit scoutsjaar zal ons kamp doorgaan in de periode 

van 21 tot en met 31 juli en we zullen ons gaan vertoeven in Geel. 

Deze datum zal voor de volgende jaren hetzelfde blijven.  

BAVO Weekend zal dit jaar op het begin van de krokusvakantie 

vallen, zo kunnen we gezamenlijk de vakantie met een knaller 

beginnen! Het weekend zal dus op  zaterdag 22 en zondag 23 

februari vallen. 

 Tijd voor iets nieuws?! 

 Na enkele jaren hebben we besloten onze tram in een nieuw jasje te 

steken, maar waarvan kwam deze naam ook alweer? 

De “TRAM” is namelijk niet zomaar een willekeurige naam die wij 

hieraan  hebben gegeven. De ‘T’ staat voor Teenkaasverterend, de ‘R’ 

voor Ruimdenkend, de ‘A’ voor Aantrekkelijk en de ‘M’ voor 

‘Magazine. Als dat niet logisch klinkt? 

Dat is niet het enige nieuws dat we naar jullie brengen. Vanaf dit jaar 

hebben we er ook een hoofdleiding bij! Voor de komende drie jaar zal 

Lauren het niet meer alleen aanpakken, maar gaat ze samen met 

Lotte aan de slag. Teamwork makes the dream work!  

WIST JE DAT… 

… Jade nooit stopt met praten, 

zowel overdag niet als in de nacht? 

… Alle leiding vanaf nu een totem 

heeft?! 

… Dries zijn grote liefde 

boterhammen met choco is? 

… Tessa een tattoo over de scouts 

heeft laten zetten? 

… Sven eigenlijk al is 

afgestudeerd? 

… 18 oktober dag van de 

jeugdbeweging is?! Vergeet je 

uniform niet als je naar school 

gaat! 

 

 

 

Via de website www.bavo-beverst.be houden we je op de 

hoogte i.v.m. al onze activiteiten. Je vindt ons uiteraard ook 

terug op Facebook, facebook.com/BAVOBeverst. 

 


