Activiteitenkalender

4 Februari

Kapoenen

Welpen

Sporten!
Loopschoenen en
training aan, vandaag
gaan we sporten!

Buiten is het nog
koud, perfect voor een
gezellige knutselnamiddag!

Groot valentijnspel

valentijnspel

Knutselen

11 Februari

Ooo nee! Cupido is al
zijn pijltjes kwijt!
Help jij ze zoeken?

Kunnen jullie goed
samenwerken als duo
en winnen?

18 Februari

SCHAATSEN (12u45 - 17u30)
Breng €4, warme kledij en
je handschoenen mee.

SCHAATSEN (12u45 - 17u30)
Breng €4, warme kledij en
je handschoenen mee.

Takactie (10u30 - 17u)

Takactie (10u30 - 17u)

25 Februari

Vandaag leren we alle
technieken om te
overleven als echte scoutser!

WEEKEND (10/11/12 mrt)

11 Maart

We trekken naar Brugge
op weekend, joepie jeej!
Meer info volgt.

Stoversavond

18 Maart

-

mei

Pasta is zo passé!
Geen activiteit, kom ‘s avonds lekker
eten op onze stoversavond!

balou wil een nieuwe hut
Verzamel alle benodigdheden
om een nieuwe hut voor
Balou te sjorren!

WEEKEND (10/11/12 mrt)

2017

Jonggivers

Givers

DROPPING (19u - 22u)

FILM (19u - 22u)

Kunnen jullie de
weg terugvinden?

extreme makeover
lokaal edition
Neem leuke spullen mee
(knutselgerief, restjes verf,
decoratie, lampjes,...)

WEEKEND (17/18/19 feb)
Meer info volgt.

SingstAR-BARavond

Samen met de welpen verkopen we Samen met de kapoenen verkopen we
(19u - 22u)
wafeltjes! Oefen die schattige gezicht- wafeltjes! Haal dus maar je verkoopNeem elk 2 vrienden mee om samen
en maar!
trucen boven
te zingen in ons vernieuwd lokaal!
Vergeet je lunchpakket niet!
Vergeet je lunchpakket niet!

expeditie robinson

4 Maart

februari

voorbereiden
stovers-avond

Haal jullie creatief brein boven,
vandaag bereiden we een
showtje voor.

Adventure time

Om er op’t gemak
in te komen.

CUPIDOSPEL

Love it or hate it.
Spel met veel liefde gemaakt
<3 xoxo

SCHAATSEN (12u45 - 17u30)
Breng €4, warme kledij en
je handschoenen mee.
Districtactiviteit

Vandaag ontmoeten we de givers
van het district, en mischien een
nieuwe mokke? Meer info volgt.

Quiz

Wie is de slimste giver?
Wie moet er dit scoutsjaar niet
blijven zitten?

We trekken naar Brugge
op weekend, joepie jeej!
Meer info volgt.

Vandaag is dé dag dat jullie
je kunnen bewijzen als
echte jonggiver.

WEEKEND (10/11/12 mrt)

Stoversavond

Stoversavond

Stoversavond

Pasta is zo passé!
Geen activiteit, kom ‘s avonds lekker
eten op onze stoversavond!

Pasta is zo passé!
Geen activiteit, kom ‘s avonds lekker
eten op onze stoversavond!

Meer info volgt.

Pasta is zo passé!
Geen activiteit, kom ‘s avonds lekker
eten op onze stoversavond!

Activiteitenkalender
Kapoenen
25 Maart
1 April

8 April

15 April

22 April

29 April

Geen activiteit

De leiding is op weekend.

De SLIMSTE KAPoen
ter wereld

Wie is de slimste kapoen?
Vandaag weten we het antwoord!

ganzenbord
(special edition)

Jullie helpen vandaag! Maak
het mooiste spelbord en win!

paashaas is het
noorden kwijt

De paashaas heeft het zo druk
dat hij het noorden kwijt is ...

Wat een zooitje!

Vandaag krijgt iedereen andere
leiding! SPANNEND ...

geen activiteit

STRandspelletjes

Welpen
Geen activiteit

De leiding is op weekend.

1 april

Het is mopjesdag, haha. Hoeveel
mensen kunnen we beetnemen met
de undercover-welpencamera?

Jungle ganzenbord

Levende versie van ganzenbord!
Welk team raakt het
eerst aan de eindstreep?

Strandspelletjes
Neem een schop(je) mee,
we gaan naar het strand!

Wat een zooitje!

Vandaag krijgt iedereen andere
leiding! SPANNEND ...

Stratego

Het leukste spel ooit,
in een nieuw jasje.

-

mei

Jonggivers
Geen activiteit

De leiding is op weekend.

mastercheff (17u - 20u)
Wie is de beste kok
onder jullie?

Mutanga (7/8/9 april)

Het wordt weer warm, joepie!
Neem je schop(je) mee.

Geen activiteit

13 Mei

VerrassingSactiviteit

VerrassingSactiviteit

Meer info volgt. Tum tum tuum ..

2017
Givers
Geen activiteit

De leiding is op weekend.

bosspel

Good old bosspel.

Casino (19u - 22u)

Weekend met alle jonggivers
van Gouw Noordzee!
Meer info volgt.

Vluchtje naar Las Vegas: check!
Draag gepaste kledij!

Geen activiteit

geen activiteit

Wat een zooitje!

Vandaag krijgt iedereen andere
leiding! SPANNEND ...

Wat een zooitje!

Vandaag krijgt iedereen andere
leiding! SPANNEND ...

Takactie: carwash (9u - 17u) Takactie: carwash (9u - 17u)
Maak reclame bij vrienden,
familie,... Met de opbrengst
gaan we op verrassingsactiviteit!
Vergeet je lunchpakket niet.

Voettocht (10u - 17u)

6 Mei

Meer info volgt. Tum tum tuum ..

februari

Stapschoenen aan, rugzak met
lunchpakket, ingesmeerde kuiten:
check! Meer info volgt.

BBQ (18u - 21u)

Neem je vleesje mee, wij
zorgen voor de rest.

Maak reclame bij vrienden,
familie,... Met de opbrengst
gaan we op verrassingsactiviteit!
Vergeet je lunchpakket niet.

Voettocht (10u - 17u)

Stapschoenen aan, rugzak met
lunchpakket, ingesmeerde kuiten:
check! Meer info volgt.

VerrassingSactiviteit

Meer info volgt. Tum tum tuum ..

Wafelverkoop 25

feb

Voor het derde jaar op rij verkopen de kapoenen en de
welpen heerlijke, zelfgebakken wafeltjes, ten voordele van
het zomerkamp en de verrassingsactiviteit.
Op 25 februari gaan de kapoenen en welpen van deur tot deur
om de wafeltjes te kopen. Wil je zeker zijn dat je een zakje kunt
bemachtigen? Koop er dan eentje (of meerdere ;) ) in de
scoutsloods op 25 februari.
Eén zakje kost €5, twee zakjes €9!

Carwash 29

april

Eind april, het zomerweer begint eraan te komen.
Tijd om die auto, fiets,... schoon te maken!
Het enige probleem: daar heb je geen zin in.
De jonggivers en givers hebben de ideale oplossing: op 29 april
organiseren ze een carwash. Kom op zaterdag 29 april met
je auto, fiets, step, hooverboard,... naar de scoutsloods.
Laat je voertuig gewassen worden terwijl je geniet van
een kop koffie, een thee of een frisdrank!

Zomerkamp

Stoversavond 18

Geen scoutsjaar zonder scoutskamp. Begin juli gaan we met
alle takken op zomerkamp, hou alvast volgende data vrij:
• Kapoenen & Welpen: 4 t.e.m. 10 juli
• Jonggivers & Givers: 1 t.e.m. 10 juli

De Polderwolven

zijn

25

Pasta is zó 2016. Dit jaar koos de leiding ervoor om de
traditionele pasta-avond in een nieuw jasje te steken, de
stoversavond! Leden, ouders, vrienden, sympathisanten,...
iedereen is welkom op 18 maart vanaf 18u!
Wat kun je op deze avond verwachten?
Gratis aperitief. Heerlijk stoofvlees (of vegetarisch
alternatief) met gebakken patatjes en een uitgebreide
saladbar, dessertbuffet met koffie of thee
en uiteraard een gezellige avond!

jaar!

Hoera! Scouts De Polderwolven bestaat 25 jaar!
In het scoutsjaar 2016 - 2017 is het precies 25 jaar geleden dat
Bernard De Jonghe onze scouts oprichtte. Aanvankelijk
gestart in het knusse Nieuwmunster en een kleine
20 jaar geleden zijn we verhuisd naar Wenduine.
In deze periode is er veel gebeurd. In 2009 werden onze
oude lokalen tegen de vlakte gesmeten en konden
we onze intrek nemen in de voormalige gemeenteloods.

maart

Inschrijven?
Om ons optimaal te kunnen voorbereiden, vragen we om
in te schrijven voor 5 maart. Dit kan je doen door volgend
formulier, online, in te vullen: http://tinyurl.com/jntwamx.

Om dit te vieren geven we op onze stoversavond
een gratis glaasje cava of fruitsap. Op 22 april voorziet
de leiding een attentie voor ouders en leden,
omdat jullie het verdienen!

Prijs? (betaling gebeurt de avond zelf)
Volwassene: €12
Kind (t.e.m. 11 jaar): €10
De leiding hoopt alvast op een masale opkomst!

Contact

www.scoutingpolderwolven.be
Scouts De Polderwolven
Brugse Steenweg +7, 8420 Wenduine

Groepsleiding
Kapoenen
Welpen
Jonggivers
Givers
VGA / Penningmeester

Jonas Boudens (0488/29.15.93) & Emma Derynck (0499/11.80.70)
Paulien Denul (0484/18.70.63), Emma L., Emma D. & Benoit
Ilona Denhert (0494/04.32.47), Hanna, Gaëlle, Ben & Fabio
Cynthia Saelens (0479/85.61.56), Ine, Jan & Zarah
Arne Denul (0495/71.17.67) & Jonas
Hanna Debruyne / Cynthia Saelens

