Zondag 3 maart 14u00 – 17u00 Leidingswissel
We starten de eerste vergadering in mineur, net zoals
het klimaatbeleid van onze politici. Vandaag zullen
jullie ons allemaal moeten missen. Maar niet getreurd!
Een kersverse, nieuwe leidingsploeg staat klaar om
jullie te verwennen. Zij zullen er ongetwijfeld een
epische vergadering van maken.
Vrijdag 8 maart – zondag 10 maart
WEEKEND
Ons tweede en laatste weekend van dit
jaar is er eindelijk! Deze keer beloven
we jullie dat jullie de tenten slechts één
keer moeten opzetten en afbreken.
Verder info volgt nog.
Zondag 17 maart 14u00 – 17u00 Bunkertocht
Elke donderdag lopen de bosbrossers recht door Brussel.
Vandaag doen wij hetzelfde, maar dan recht door
Waasmunster, over alle obstakels die onze weg kruisen.
Beken, grachten, plassen, drijfzand, rivieren, … geen enkele
waterpartij zal ons tegenhouden.

Zondag 23 maart 14u00 – 17u00 Zwerfvuilactie
Zoals elk jaar steken wij met alle
jeugdbewegingen uit Waasmunster de handen uit
de mouwen om van onze bossen terug een mooi
stukje natuur te maken. Een kleine moeite met
een groot effect. Daarom verwachten we jullie
massaal! Voel jullie vrij om gekke
zwerfvuilopruimgadgets of strakke handschoentjes
mee te nemen. Als klimaatactivisten tonen wij het
goede voorbeeld!
Zondag 30 maart : GEEN
VERGADERING
De leiding gaat allemaal samen
op weekend. We zullen jullie
deze week dus helaas moeten
missen. Niet getreurd,
volgende week zijn we er weer
met schitterende verhalen van
de bomen die we geknuffeld
hebben en de dieren we die
gespot hebben op dit weekend.

Zaterdag 6 april 14u00- 17u00:
Districtuitstap
We gaan vandaag met ons
groot district een uitstap maken,
voor degenen die zeggen dat
het een klimaatmars wordt: fake
news. Een heel hip team heeft
een zeer uitnodigend spel voor
ons in elkaar gestoken, dat veel
origineler is dan een
klimaatmars.

Zaterdag 13 en zondag 14 april ( … - …) : 24 uur vergadering.
In deze editie gaan we verschillende scouteske vergaderingen
combineren. Deze vergadering duurt 24 uur. Ja, je leest het goed,
24 UUR! In deze tijd kunnen we heel veel bossen, meren en
rivieren bezoeken, maar kunnen we misschien ook wel een
documentaire kijken over de klimaatopwarming van Leonardo
DiCaprio of kunnen we iets veganistisch klaarmaken op een heel
mooi plekje in de natuur. Een absoluut onvergetelijke vergadering
voor iedere natuurliefhebber.

Maandag 22 april: Paasreceptie
Vandaag komen alle natuurliefhebbers van
Waasmunster samen op de scouts om een glaasje te
drinken en bij te praten over de veranderingen in het
klimaatbeleid die tegen dan hopelijk zijn doorgevoerd.
Kom in grote getallen en neem familie en vrienden mee,
er zullen leuke dingen te doen zijn zoals elk jaar.
Zaterdag 27 april: Vagerock
Zoals elk jaar organiseren we samen met de Gidsen een
groots festijn in de Vaag. Hier gaan jullie natuurlijk nog
informatie over krijgen, zodat we er een topeditie van
kunnen maken! Het is zoals vorig jaar met blijven slapen
dus maak je agenda maar vrij, aanwezigheid is verplicht!

Zaterdag 4 mei: Groepsuitstap
Eindelijk is het zo ver! Met heel scouts
Waasmunster op schok! Ook hier gaan jullie nog
een brief voor krijgen met meer info als de tijd rijp is.
Het zal helaas geen klimaatmars worden waar jullie
school voor kunnen skippen maar niet getreurd leuk
zal het zeker zijn.
Zondag 12 mei, 14:00 – 17:00: Derdejaars
vergadering
Nu mogen onze slimme derdejaars eens laten zien hoe
zij het als leiding zouden doen. Hopelijk vinden ze tijdens
het voorbereiden ook ineens een oplossing om België
vlot volledig naar hernieuwbare energie te laten
overstappen.
Zaterdag 18 mei, 19:00 – 21:00: Barbecue
Het scoutsjaar is helaas ten einde gekomen. Voordat iedereen
achter zijn boeken kruipt om ijverig te studeren, zien we elkaar
gelukkig nog 1 keer tijdens deze epische barbecue. Vergeet zeker
niet om 3 euro mee te nemen en een lekker vlezeke. Wij zorgen
voor groentjes, drinken en dikke sfeer. Nadien gaan jullie ons
helaas een maand moeten missen (pro tip; hang een foto van de
leidingsploeg boven je bed dan zie je ons als je in slaap valt en
moet je jezelf niet in slaap huilen omdat je ons zo hard mist).

