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Kapoenen 
 

 
Welpen 

 
Jonggivers 

9 januari Geen activiteit 
Helaas, de leiding is aan het 
studeren / 

Geen activiteit 
Helaas, de leiding is aan het 
studeren / 

Jin-spel 
We zetten het nieuwe jaar in met 
een supertof jin-spel! 

16 januari Geen activiteit Geen activiteit Geen activiteit 
23 januari Jin-spel 

De jins hebben voor jullie een 
keicool spel gemaakt! 

Jin-spel 
De jins hebben voor jullie een 
keicool spel gemaakt! 

Geen activiteit 
Helaas, de leiding is aan het 
studeren / 

30 januari Geen activiteit Sportactiviteit 
Doe je zweetbandjes maar aan en 
gaan met die banaan! Vandaag 
gaan we sporten! Meer info volgt. 

Geen activiteit 
 

6 februari Filmavond (18u30 – 20u30) 
Het is nog koud buiten en daarom 
blijven we gezellig binnen en kijken 
we een filmpje. Breng gerust een 
deken of slaapzak mee. 

Geen activiteit 
 

Dropping (19u30 – 22u) 
Bewijs dat jullie echte padvinders 
zijn en vind de weg terug! 

13 februari Geen activiteit Valentijnsquiz 
Vandaag zit jullie buik vol vlinders, 
maar is dit ook zo met jullie 
hersenen? Dat zullen we zien in de 
liefdesquiz jjj 

Het grote cupidospel 
Wie weet vind je vandaag je ware 
liefde in dit romantische spel. 

20 februari Schaatsen (12u45 – 17u30) 
Breng €4 mee, doe warme kledij 
aan en vergeet zeker je 
handschoenen niet. De bus komt 
om 13u dus wees op tijd! 

Schaatsen (12u45 – 17u30) 
Breng €4 mee, doe warme kledij 
aan en vergeet zeker je 
handschoenen niet. De bus komt 
om 13u dus wees op tijd! 

Schaatsen (12u45 – 17u30) 
Breng €4 mee, doe warme kledij 
aan en vergeet zeker je 
handschoenen niet. De bus komt 
om 13u dus wees op tijd! 



27 februari Gezelschapsspelletjes 
We spelen een spel vanmiddag! 
Breng je favoriete spel mee. 

Cluedo 
Wie o wie heeft de scoutsmoord 
gepleegd? Was het met een 
sjorbalk of met een piket? Wie is de 
beste detective? 

Geen activiteit 

5 maart Fotozoektocht 
Ken jij alle straten van Wenduine op 
je duimpje? Dan win jij vandaag 
misschien wel het spel! 
 

Monopoly extra large 
Kennen jullie het spel Monopoly? 
Vandaag spelen we dit in een 
gigagroot spel! 

Snapshot, afspraak voor het 
station van Oostende  
(14u – 17u) 
We verleggen onze grenzen en 
spelen vandaag een social media 
spel in Oostende. 

12 maart WEEKEND 
Hou dit weekend van 11-12-13 
maart zeker vrij want dan trekken 
naar Brugge! Meer info volgt. 

WEEKEND 
Hou dit weekend van 11-12-13 
maart zeker vrij want dan trekken 
naar Brugge! Meer info volgt. 

WEEKEND 
Hou dit weekend van 11-12-13 
maart zeker vrij want dan trekken 
naar Brugge! Meer info volgt. 

19 maart Pasta-avond (vanaf 18u) 
Geen scouts vandaag. Jullie mogen 
’s avonds komen smullen van de 
pasta. Vergeet zeker niet om je 
familie en vrienden uit te nodigen! 

Pasta-avond (vanaf 18u) 
Geen scouts vandaag. Jullie mogen 
’s avonds komen smullen van de 
pasta. Vergeet zeker niet om je 
familie en vrienden uit te nodigen! 

Pasta-avond (vanaf 18u) 
Geen scouts vandaag. Jullie mogen 
’s avonds komen smullen van de 
pasta. Vergeet zeker niet om je 
familie en vrienden uit te nodigen! 

26 maart Survival voor dummies 
Weet jij hoe je vuur moet maken 
zonder lucifers en hoe je moet 
overleven in het bos? Dat kom je 
vandaag allemaal te weten! 
 

Strandspelletjes 
Breng jullie emmertjes en schopjes 
mee want vandaag gaan we naar 
het strand! 

Cluedo in een nieuw jasje 
Was het Rosa Roodhart met de 
lodenpijp in de studeerkamer of was 
het Dr. Green met de dolk in de 
kelder? Ja, jullie kunnen het al 
raden, we spelen Cluedo vandaag. 

2 april Groepsspel 
Vandaag komen de kapoenen, 
welpen en jonggivers samen om 
een groot bosspel te spelen! 

Groepsspel 
Vandaag komen de kapoenen, 
welpen en jonggivers samen om 
een groot bosspel te spelen! 

Groepsspel 
Vandaag komen de kapoenen, 
welpen en jonggivers samen om 
een groot bosspel te spelen! 
 



9 april Kapoenenland wordt 
aangevallen 
Ben jij een dappere kapoen en kan 
jij je land beschermen tegen 
monsters en schurken? Kom dit 
vandaag maar bewijzen! 

Verrassingsactiviteit 
VERRASSING!! Meer info volgt. 
 

Game of thrones spel 
Wie van jullie zal erin slagen om de 
ijzeren troon te veroveren en zo 
koning te worden van Westeros? 

16 april Geen activiteit 
Jullie leiding is op weekend. 

Geen activiteit 
Jullie leiding is op weekend. 

Geen activiteit 
Jullie leiding is op weekend. 

23 april Takactie (13u – 17u) 
De ingrediënten die we vandaag 
nodig hebben zijn: kapoenen met 
grote puppy-ogen, een lieve 
glimlach en een goed 
verkoopspraatje. 

Fotozoektocht met go-carts 
Vandaag gaan we Wenduine 
onveilig maken en de missende 
foto’s zoeken. 

Takactie (10 – 17u) 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
probeer allemaal te komen zodat de 
verrassingsactiviteit nog leuker 
wordt! Vergeet jullie lunchpakket 
niet! 

30 april 50 jaar Gouw Noordzee  
(10u – 17u) 
We trekken naar Merkenveld in 
Loppem om het 50-jarige bestaan 
van onze gouw te vieren. We 
spreken daar af om 10u. Wat breng 
je mee: €3 en een lunchpakket. 

50 jaar Gouw Noordzee  
(10u – 17u) 
We trekken naar Merkenveld in 
Loppem om het 50-jarige bestaan 
van onze gouw te vieren. We 
spreken daar af om 10u. Wat breng 
je mee: €3 en een lunchpakket. 

50 jaar Gouw Noordzee  
(10u – 17u) 
We trekken naar Merkenveld in 
Loppem om het 50-jarige bestaan 
van onze gouw te vieren. We 
spreken daar af om 10u. Wat breng 
je mee: €3 en een lunchpakket. 

7 mei Het slagveld van Springbok 
Neem een wit t-shirt mee! Kusjes en 
knuffels van Springbok (leider 
Jonas). 

Geen activiteit Verrassingsdag 
Hou deze datum zeker vrij, wat we 
gaan doen blijft wel nog geheim! 
Extra info volgt nog! 

14 mei Speelstraat (13u – 17u) 
Vandaag gaan we naar de 
speelstraat in Zeebrugge, waar we 
op springkastelen en andere leuke 
toestellen kunnen spelen. Doe een 
drankje mee! 

Speelstraat (13u – 17u) 
Vandaag gaan we naar de 
speelstraat in Zeebrugge, waar we 
op springkastelen en andere leuke 
toestellen kunnen spelen. Doe een 
drankje mee! 

BBQ (18 – 20u) 
Vandaag sluiten we de laatste 
activiteit voor kamp af met een 
lekkere bbq! Neem jullie vlees zelf 
mee, wij zorgen voor de rest. 

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



PASTA-AVOND ZOMERKAMP 2016 
Naar jaarlijkse traditie organiseren we ook dit jaar een pasta-
avond voor leden, ouders en sympathisanten van de 
Polderwolven. Iedereen is welkom op zaterdag 19 maart 2016 
vanaf 18u. Reserveren is nodig en kan door een e-mail te 
sturen naar polderwolven@gmail.com met daarin naam, aantal 
volwassenen en aantal kinderen (t.e.m. 12 jaar). Graag 
verwittigen voor 6 maart. Indien er veggies meekomen, 
gelieve dit ook te vermelden zodat wij ook deze pastasmullers 
rijkelijk kunnen bedienen. De kostprijs voor de pasta bedraagt 
€8 voor volwassenen en €6 voor kinderen. Hopelijk tot dan! 

In de zomer van 2016 gaan we natuurlijk ook weer op 
zomerkamp! Schrijf deze data alvast maar in jullie agenda: 
 
Jonggivers: 1 t.e.m. 11 juli 2016 
Kapoenen en welpen: 5 t.e.m. 11 juli 2016 
 
Een ideale start van de zomervakantie! Meer info volgt later dit 
semester. 

Oefen alvast enkele knopen voor op kamp: de mastworp en de platte knoop! 

         

 
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, Mathias, Amina ~  
VGA: Emma Derynck ~ Penningmeester: Jonas Boudens 
Website: www.scoutingpolderwolven.be ~ Facebook: Scouts De Polderwolven 
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