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How to tie your 

scoutsdas? 

Countdown 
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inside  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6/03 14u-17u: vlottenbouw 

We designen en bouwen vandaag 

een vlot waarmee we binnenkort 

de Waasmunsterse wateren 

trotseren! 

12/03: zwerfvuilactie 

Als echte wereldburgers dienen 

we ook af en toe aan onze 

geliefde planeet te denken. Kom 

je steentje bijdragen en help 

Waasmunster een propere 

gemeente te maken! 

Let op! De vergadering gaat door 

op zaterdag tussen 14u en 17u. 

20/03 11u-14u: 

woudloperskeuken 

Deze editie zal niet zomaar één 

zijn. Hopelijk vlot het maken van 

jullie gerechten, anders zouden 

de marshmallows wel eens het 

water durven vallen ;)  



 

  

27/03: Leidingsweekend 

Boeehh geen vergadering, de 

leiding trekt er een weekend op 

uit… Gelukkig hebben jullie nog 

een 1000- tal vorige vogue 

edities te lezen, geen reden tot 

verveling dus! 

03/04 14u-17u: Stadspel 

We verlaten dit weekend 

Waasmunster en trekken er op 

uit naar het modaine Lokeren. 

We spreken om 14u af op de 

markt van Lokeren! 

10/04 14u-17u: Leidingswissel 

Dit weekend wil de andere 

leiding van Scouts Waasmunster 

zich ook eens verdiepen in de 

exclusieve wereld van Vogue. We 

laten hun ideeën los op jullie! 



 

  
18/04: Paasreceptie 

Dit weekend geen vergadering 

maar kom gerust de sfeer 

opsnuiven op het scoutsterrein 

op paasmaandag!  

23/04-24/04: Geldactie 

Dat chique leven kost natuurlijk 

ook wel wat geld en dat komt er 

niet zomaar. Even tijd om onze 

kas te spijzen dus, graag zo 

voltallig mogelijk aanwezig. Meer 

info volgt nog.  

29/04 - 01/05: Weekend 

Hopelijk hebben jullie niet al te 

veel meetings moeten afzeggen, 

maar na lang zoeken in jullie 

drukke agende zijn we erin 

geslaagd een datum te prikken. 

We gaan op weekend!! 



 

07/05: Groepsuitstap 

We zoeken vandaag andere 

oorden op om wat inspiratie op 

te doen. Meer info over deze dag 

volgt nog.  

15/05 14u-17u: Bunkertocht 

Kom voor 1 keer niet met je 

duurste, nieuwste outfit naar de 

scouts want daar zou je wel eens 

spijt van kunnen krijgen ;) Tip: 

kom met de fiets zodat de wagen 

van jullie ouders geen weken 

stinkt  

21/05 19u-21u: BBQ 

Alweer de laatste editie van 

Vogue 2022… Breng je vleesje 

mee en €3. Wij zorgen voor de 

rest. 

Gelukkig maken we deze zomer 

nog een zotte trip! Het kamp 

gaat door van 6 tot 16 juli.  


