
Groepsblad September – December 2015 
 Kapoenen Welpen Jonggivers 
26 september Strandactiviteit 

Vandaag gaan we nog een laatste 
keer genieten van de zon. Neem 
allemaal een schop mee! 

Stratego 
Wie kan het best zijn kamp 
verdedigen en de vlag van de vijand 
veroveren? 

Lokaal inrichten 
Als je nog leuke dingen hebt om het 
lokaal op te fleuren mogen jullie dat 
gerust meenemen! 

3 oktober Croque-spel 
Vandaag spelen we een spel in het 
bos. Win jij als eerste alle 
ingrediënten om een croque 
monsieur te maken? 

Allen tegen de leiding 
Zijn jullie sterker dan Tabaqui, 
stoerder dan Akela of slimmer dan 
Ikki? Vandaag strijden de welpen 
samen tegen de leiding. 

Game of Thrones 
Wie zal er in slagen om de ijzeren 
troon te veroveren en zo koning(in) te 
worden van Westeros? 

10 oktober Geen activiteit 
De leiding is op weekend! 

Geen activiteit 
De leiding is op weekend! 

Geen activiteit 
De leiding is op weekend! 

17 oktober Kapoenolympics 
De olympische spelen gaan dit jaar 
door in Wenduine, win jij een 
gouden medaille? 

Baloe is verdwenen! 
Help! Baloe is verdwenen! Kunnen 
jullie aan de hand van foto’s en tips 
haar terug vinden? 

Technieknamiddag 
Vandaag frissen we onze technieken 
nog eens allemaal op… 

24 oktober Junior masterchef 
Ben jij een echte sterrenkok? Kom 
het vandaag bewijzen! 

Filmavond (16u – 18u30) 
Filmavond met een lekker potje 
popcorn! 

Drugsspel 
In wie van jullie schuilt een echte 
drugsbaron? 

31 oktober Geen activiteit Halloween knutselen 
Vandaag gaan we knutselen in het 
thema van Halloween! Zorg dat je 
kleren aan hebt die vuil mogen 
worden. 

Horror movie night (19u-21u) 
Hou jullie hart maar vast want deze 
Halloween-filmavond is niet voor 
watjes!   

7 november Zwemmen (13u – 17u) 
Neem allemaal jullie zwemgerief 
mee, een drankje en 4-uurtje. Van 
al dat zwemmen zullen we honger 
krijgen! 

Zwemmen (13u – 17u) 
Vandaag gaan we zwemmen! 
Vergeet zeker je zwemgerief niet en 
neem ook een drankje en 4-uurtje 
mee! 

Zwemmen (13u -17u) 
Neem allemaal jullie zwemgerief mee 
want vandaag gaan we plonzen in het 
water! 



14 november Geen activiteit Geen activiteit Geen activiteit 
21 november Knutselactiviteit 

Haal jullie creatieve vingers en 
knutselschortjes maar boven want 
vandaag maken we een 
meesterwerk. 

Takactie (10u - 17u) 
Het is weer eens tijd om jullie 
schattigste gezichtjes en 
overtuigendste verkooppraatjes 
boven te halen. Als je door hobby’s 
iets later komt is dit geen probleem, 
maar laat dit zo vroeg mogelijk 
weten. Vergeet je lunchpakket niet! 

Bosspel 
We keren nog eens terug naar de 
natuurlijke habitat van de jonggivers: 
het bos! 

28 november Sinterklaasshow 
Hij komt, hij komt, de lieve goede 
Sint! Meer info volgt… 

Sinterklaasshow 
Hij is in het land en komt speciaal 
voor ons naar Wenduine! Over wie 
hebben we het? Meer info volgt… 

Ruiltocht 
Ga van deur tot deur met een ei en 
eindig met gigantisch veel lekkers! 

5 december Kapoenenquiz 
Wie is de slimste kapoen? Dit 
zullen we vanmiddag te weten 
komen! 

Geen activiteit Sinterklaas-kerstmisfeestje 
(17u – 19u) 
Neem allemaal een cadeautje mee 
van maximum 3 euro. 

12 december Kerstfeestje 
Voor de laatste activiteit van het 
semester gaan we nog eens goed 
feestvieren. Neem allemaal een 
cadeautje mee van 3 euro. 

Kerstfeestje (16u30 – 19u30) 
Om de feestdagen in te zetten 
beginnen we alvast met een groot 
feest! Neem allemaal een cadeautje 
van 3 euro mee. Vergeet ook je 
feestneus en dansschoenen niet! 

Geen activiteit 
 

DE ACTIVITEITEN GAAN TELKENS DOOR VAN 14u - 17u IN DE LOODS, TENZIJ ANDERS VERMELD! 

 

Contact: polderwolven@gmail.com ~ Loods: Brugse Steenweg +7, 8420 Wenduine 
Groeps- en jinleiding: Stina Derynck (0485808607) ~ Kapoenen: Jessica Saelens (0477807796), Ine, Jonas, Emma L., Emma D. ~ 
Welpen: Ilona Denhert (0494043247), Arno, Paulien, Hanna, Ben, Gaëlle ~ Jonggivers: Cynthia Saelens (0479856156), Arne, Jan ~ 
Vliegende leiding (springt bij waar nodig): Gert, Lennart, Mathias, Amina ~  
VGA: Emma Derynck ~ Penningmeester: Jonas Boudens 
Website: www.scoutingpolderwolven.be ~ Facebook: Scouts De Polderwolven 

mailto:polderwolven@gmail.com
http://www.scoutingpolderwolven.be/


 

Toelatingsbriefje 

Ouders van Kapoenen en Welpen dienen aan het begin van het scoutsjaar een toelatingsbriefje ondertekend in te dienen bij de 
takleiding van hun kind, indien hun kind na de activiteit zonder volwassene naar huis mag gaan. Zonder dit briefje mogen wij uw 
kind niet laten gaan! Gelieve hier rekening mee te houden. 

 
Ik, …………………………………………………………………………. de ouder/voogd van de 

kapoen/welp ………………………………………………………., geef toestemming dat mijn 

zoon/dochter na de activiteiten van de scouts alleen naar huis mag gaan zonder volwassene. 

Ondertekend: 

Inschrijven NIEUW LID 
 
1. Registratie Groepsadministratie: vul het formulier in op 
www.scoutingpolderwolven.be > lid worden. 
2. Vul de steekkaart in op de Groepsadministratie: maak een 
account aan op www.groepsadmin.be en klik op ‘Gebruiker 
aanmaken’. Na het aanmaken van een account, log je je in en 
vul je de individuele steekkaart in. (Klik op ‘Individuele 
steekkaart in het tabmenu.) 
3. Betaling lidgeld: Stort 35,00 EUR op het rekeningnummer 
BE72 4732 1833 3116 met de 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. 

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. 

http://www.scoutingpolderwolven.be/
http://www.groepsadmin.be/


Dag van de jeugdbeweging:  
Dit jaar is de dag van de jeugdbeweging op 23 
oktober. Dan mag je lekker de hele dag in je 
scoutshemd en das naar school! 
 

 
 
 
 
 

 

Polderwolven zkt. 
Knutselmateriaal! Hebt u ergens nog een zak vol lege 
wc-rolletjes staan? Een groot stuk karton  
(min 1m x 1m)? Of iets anders waar wij wel mee 
zouden kunnen knutselen? De scouts is u dankbaar! 

Huh? Er zijn geen givers meer?  
Dit jaar zullen we het een jaartje zonder givertak 
moeten doen. Dit komt omdat we met een ‘leeg jaar’ 
zitten. De gasten die normaal nu naar de givers 
gingen, zullen nog een jaartje bij de jonggivers 
blijven, want het is leuker om plezier te maken met 
een grotere bende. 
 

In uniform naar de scoutsactiviteit: 
Ieder lid van Scouts en Gidsen de Polderwolven dient 
een scoutsdas te dragen. Deze kan je aankopen bij de 
leiding voor 10 EUR. Een scoutshemd is pas verplicht 
vanaf de welpentak. Deze kan je bestellen bij de 
groepsleiding, wij kopen deze dan in Hopper. Een 
scoutshemd kost 35 of 38 EUR. De aankoop van de 
scoutstrui en dergelijke is niet verplicht. 

Vernieuwde website 
De polderwolven hebben een nieuwe website: 
www.scoutingpolderwolven.be. Onze nieuwe site is 
veel gebruiksvriendelijker en er staat veel meer 
informatie op. Zo vindt u er hoe u zich moet 
(her)inschrijven, meer informatie over de leiding, alle 
activiteiten voor als u dit boekje kwijt bent en nog veel 
meer! Check it out! 

Kan je kapoen, welp op jonggiver eens een 
activiteit niet komen? 
Dan kan het voor ons handig zijn als je even een 
berichtje naar de takleiding stuurt. Zo kunnen wij onze 
activiteiten op tijd aanpassen aan een minder grote 
opkomst. Ook voor vragen of opmerkingen kan je altijd 
bij ons terecht! 
Kapoenen: Jessica Saelens: 0477 80 77 96 
Welpen: Ilona Denhert: 0494 04 32 47 
Jonggivers: Cynthia Saelens: 0479 85 61 56 
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