
Groepsblad september 2015 

Scouts & Gidsen De Polderwolven 

Na een lange vakantie met een spetterend zomerkamp, gaat het scoutsjaar in september opnieuw van start. 
Hebben jullie er al zin in? De leiding staat alvast te popelen om samen met jullie keicoole, knotsgekke en        
megatoffe avonturen te beleven. Zoals altijd verwachten we jullie op zaterdag van 14u tot 17u aan de scouts-
loods, tenzij anders vermeld. Hier verklappen we al wat de eerste twee activiteiten in september zijn! 

Zaterdag 12/09 14u - 17u l  De Lekkerbek 
Jaja, naar traditie is het vandaag weer overgang. 
We zwaaien de oudste takgenootjes uit en verwel-
komen nieuwe eerstejaars. Zoals jullie wel weten, 
gaan we ook deze keer weer 'brielen' en 'kliederen', 
dus doe zeker kledij aan die vuil mag worden. En-
kel voor echte zwijntjes! 

Zaterdag 19/09 14u - 17u l  Scoutsloods 
Vandaag is het onze startactiviteit, de eerste offi-
ciële activiteit van het nieuwe scoutsjaar. We ma-
ken kennis met elkaar en doen een heleboel echte 
scoutsspelletjes. Breng vandaag ook zeker al je 
vriendjes en vriendinnetjes mee! Voor de ouders is 
er koffie voorzien van 16u - 17u.  

CONTACT: polderwolven@gmail.com Loods: Brugse Steenweg + 7, 8420 Wenduine 
Groeps- & Jinleiding Stina Derynck (0485808607) I Takleiding Kapoenen Jessica Saelens (0477807796) I      

Takleiding Welpen Ilona Denhert (0494043247) I Takleiding Jonggivers Cynthia Saelens (0479856156)               
Website www.scoutingpolderwolven.be I Facebook Scouts De Polderwolven 



De Polderwolven gaan DIGITAAL 
Deze zomer hebben wij een aantal digitale aanpassingen gedaan. We hebben onze vriend Pol De Wolf op 
facebook omgezet naar een nieuwe facebookpagina:  Scouts De Polderwolven. Zo hopen we meer men-
sen te kunnen bereiken. Ook hebben we een nieuwe website: www.scoutingpolderwolven.be. Onze oude 
website werd niet vaak gebruikt en onze nieuwe website is gebruiksvriendelijker en er staat meer informatie 
op. Op deze website kan je vanaf nu ook online inschrijven. Zo kunnen ouders hun kind gemakkelijk thuis 
inschrijven op de computer en is er minder papierwerk aan het begin van het scoutsjaar. Handig toch? Hier-
onder leggen we stap voor stap uit wat je precies moet doen. 

Herinschrijven? 
1. Registratie Groepsadministratie: surf naar de website groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be, klik 
op “gebruiker aanmaken” en volg de stappen. Pas dan de gegevens van uw kind aan. 
2. Vul de Steekkaart in op de Groepsadministratie: eens u geregistreerd bent, kunt u online de individuele 
steekkaart invullen of op elk moment tijdens het jaar bewerken.  
3. Betaling lidgeld: Stort 35,00 EUR op rekeningnummer BE72 4732 1833 3116 met mededeling ‘Lidgeld + 
NAAM + TAK’, graag voor 9 oktober 2015. 
Problemen? Stuur gerust een e-mail naar polderwolven@gmail.com of bel Stina op het nummer 
0485808607.  


