
Yooooooo gidskes!!! 

We zijn zooooo hyped om het scoutsjaar weer f*king zot te maken! 2021/2021 wordt ONS 
jaar!!! 

Oké nu effe normaal, hier alle BELANGRIJKE DATA die jullie nu meteen in je agenda 
moeten zetten. Want dit wil je niet missen!!! 

❖ 16/10 Vriendjesdag + scoutscafé 
❖ 13/11 Snoepjes of misschien wel een grote sinterklaasverkoop + Fireparty 
❖ 20/11 Daguitstap 
❖ 20/02 t.e.m. 25/02 Leefweek 
❖ 4/03 t.e.m. 6/03 grote takken weekend 
❖ 30/04 Financiële actie 
❖ 01/07 t.e.m. 12/07 Kamp 

 

Voor de komende weken, check this out: 

25 september 
Er gaat een vis naar de dokter. "Ik zie het al", zegt die meteen. "Uit de kom!"  
HEHEHEHEHEHE 
 

2 oktober 
Wat loopt door de wei en helpt tegen 
menstruaties? 
HAHAHAHAHAHA 
 

9 oktober 
Wat doet een pizza als hij ziek is? 

 
 

16 oktober: vriendjesdag + scoutscafé 
Bring aaall your friends today! Vraag desnoods oma en opa om je te vergezellen want we 
willen full house in het gidsenlokaal.  
Na de scouts is er ook scoutscafé dus blijf zeker eentje drinken want dat wordt gezelligggg. 
 

23 oktober 
BRING YOUR BIKE 
 

30 oktober 
Wat is groen en heeft een gewei? 
FUNNYYYYYY 
 

 

Een tampony 

Hij gaat naar Dr. Oetker 

Een Dophertje 



6 november: avondactiviteit 
Doe ma ke fancy vanavond want het thema is galaaaaaa! Wie geen hoge hakken of 
plastron aanheeft krijgt gene cava       De gastvrouwen ontvangen jullie om 17u in het 
gidsenlokaal en de receptie duurt tot 19u.  
 

13 november: verkoop + fireparty 
We spreken af aan het JOC in Izegem want we gaan snoepjes verkopen! Wie het meest 
verkoopt mag een spekske eten (nog niet zeker, meer info volgt!)       
 
Vanavond is het ook het VURIGSTE FEESTJE VAN HET JAAR!!! Haal je dancemoves alvast 
maar boven en wees meer dan welkom op Fireparty! 
 

20 november: daguitstap 
Wa dacht je om ne keer ne helen dag opgescheept te zitten met oes!? Waar dawe naar toe 
gaan? SUPRISEEEEE!!! (no worries, meer info volgt wel) 
 

27 november: avondactiviteit  
We gaan ne ke onze uren verleggen e! Ge zijt welkom van te vijven tot te zevenen, 
seeyaaa tonight 
 

4 december 
Stijn gaat naar de dokter. Hij zegt: ‘Ik heb een bril nodig.’ ‘Inderdaad, want u staat nu in 
de kaaswinkel’ 
LOLZZZZ 
 

11 december 
Christmas vibessss today 
 

18 december 
SUPRISEEE, Helaas is dit al de laatste activiteit van het jaar, maar niet getreurd want we 
gaan met iedereen op verassingsactiviteit! Meer info volgt nog :)) 
 

 

Wij hopen dat jullie elke week paraat zijn voor onze flauwe moppen! Tis toegestaan om 
zelf ook af te komen met flauwe moppen hehehehe 

Dikke kussssss 


