Datum

Kapoenen

Welpen

Jonggivers

Givers

23 september

STARTDAG
Breng al je vriendjes mee voor en
dag vol plezier!

STARTDAG
Het begin van een nieuw
scoutsjaar! Breng je vrienden mee
want we gaan ons amuseren.

STARTDAG
Start van het nieuwe jaar.
JOEPIE! Breng al je maten mee!

STARTDAG
We gaan er weer aan beginnen
eh. Als je vrienden hebt, neem
ze mee ;)

30 september

STRANDSPELLETJES
We maken nog een laatste keer
het strand onveilig.
Neem zeker jullie schop mee als je
die thuis liggen hebt.

CLUEDO
Wie o wie heeft de moord op de
scouts gepleegd? Was het met
een sjorbalk of een piket? Wie is
de beste detective van alle
welpen?

RODDELNAMIDDAG EN
PATROUILLEVERDELING
Wij zorgen voor de popcorn,
jullie voor de verhalen en we
gaan wat roddelennn! Leer
elkaar en de leiding beter
kennen.

PEKING EXPRESS
Een reis tegen de tijd, wie
bereikte als eerste de exotische
bestemming? Zorg dat je er op
en top uitziet want jullie zijn
volledig afhankelijk van de
inwoners.

7 oktober

ZWEMMEN
Neem allemaal jullie zwemgerief
en €2 mee. Denk ook aan een
drankje en vieruurtje, van al dat
zwemmen krijg je honger.

ZWEMMEN
Vanmiddag gaan we zwemmen!
Gelieve €2 mee te brengen en
vergeet zeker je zwemgerief niet!

MEMORYSPEL
Vandaag testen we jouw
geheugen in het reuze
memoryspel.

FILMMARATHON (17u - …)
LAYYY BACK AND RELAX
(wij zorgen voor een
hapje/drankje)

14 oktober

Geen activiteit, de leiding
is op weekend

Geen activiteit, de leiding
is op weekend

Geen activiteit, de leiding
is op weekend

Geen activiteit, de leiding
is op weekend

21 oktober

OKTOBERFEST
De Duitsers hebben geen pintjes
meer voor hun
oktoberfest, vandaag helpen we
ze om nieuw gerstennat te
brouwen.

WIELTJESDAG
Ken jij alle regels van de openbare
weg? Ben jij het snelst met je
step, fiets, skate…? Breng
allemaal iets mee op wieltjes!

TECHNIEKENDAG
Vandaag testen we onze
sjorskills en maken we iets waar
iedereen versteld van zal staan.

ITALIAANSE MIDDAG (18u - …)
When a moon hits your eye like
a big pizza pie,that’s
amore… Waarom op reis gaan
naar Italië als wij Italië naar hier
kunnen brengen?

28 oktober

GARGAMEL GEVAAR
Er heerst grote paniek in het
smurfendorp. Grote smurf heeft
gehoord dat Gargamel al
onderweg is naar het dorp. We
kunnen alle hulp gebruiken om de
smurfen te redden. Smurf jij ook
mee?

STRATEGO
Wie kan het best zijn kamp
verdedigen en de vlag van de
vijand veroveren? We zullen het
vandaag ontdekken.

POLDERWOLVENCASINO
(16u30-19u30)
Welkom in het
polderwolvencasino waar je net
oud genoeg bent om te gokken.
Ps: in casino outfit = extra
startgeld

BATTLE OF THE SEXES
Zijn vrouwen nu écht het
zwakke geslacht? Wij geven
jullie nog één kans op dit al dan
niet te bewijzen…

4 november

FILMAVOND(16u-18u30)
Cinema Polderwolven staat
vanavond voor jullie klaar met een
leuke film en lekkere popcorn.
Breng gerust een dekentje mee.

FILMAVOND (16u-18u30)
Filmavond met een lekker potje
popcorn, wat wil je nog meer?

TEAMBUILDING
Hoe goed werken jullie als team
samen? Los alle opdrachten
samen op!

STADSSPEL
We verlaten onze natuurlijke
habitat en gaan naar ’t stad
(maar niet op te gaan shoppeuh)

11 november

KNUSTELEN
Vandaag gaan we een
beveiligingssysteem in elkaar
steken voor vallende eieren.

REUZEZEESLAG
Kan jij raden waar de ander zijn
boot heeft geplaatst? Of mik je in
het water? Want vandaag spelen
we geen gewone zeeslag maar
reuze zeeslag!

RUILTOCHT EN KOKEN
Kan je een ei ruilen tegen
ingrediënten om te koken?
Dat zullen we zien op onze
ruiltocht.

Geen activiteit

18 november

Geen activiteit

Geen activiteit

Geen activiteit

25 november

SINTERKLAASSHOW
Hij is weer in het land en komt
speciaal naar Wenduine. Meer
info volgt.

SINTERKLAASSHOW
Hij is in het land en komt speciaal
voor ons naar Wenduine. Over wie
hebben we het? Meer info volg.

FILMAVOND (19u - 22u)
Neem een hapje en drankje mee
voor tijdens de film. Films die je
wil bekijken? Let us know!

2 december

BOSSPEL
We trekken naar het bos om een
groot bosspel te spelen. Pas maar
op voor de boskabouters en de
feeën.

ALLEN TEGEN DE LEIDING
Zijn jullie sterker dan Phao,
stoerder dan Akela of slimmer dan
Ikki? Vandaag strijden de welpen
samen tegen de leiding.

REUZEZEESLAG
Welk team zijn bootje zal als
eerste zinken zoals de
titanic? (♪♫ Near, far,
wherever you are ♪♫)

WEEKEND
Meer info volgt, SAVE THE
DATE, IT WILL BE LIT!
SOCIAAL MEDIASPEL
Bewijs jullie zelf en toon de
leiding hoe goed jullie zijn.
UITZONDERNING = bring your
phone (full charged)
VERBROEDERINGSSPEL MET
SCOUTS DE HAAN
Vandaag gaan we vebroederen
met de givers van De Haan, zorg
dat je er goed uitziet. Je weet
nooit of je de liefde van je leven
tegenkomt.

9 december

KERSTFEESTJE (16u30 - 19u30)
Vanavond laten we ons nog een
laatste keer goed gaan met een
groot knalfeest! Neem allemaal
jullie beste dansschoenen mee en
zorg voor een klein cadeautje van
ongeveer 3 euro.

KERSTFEESTJE (16u30 - 19u30)
Kerstmis komt er bijna aan en dan
denken we aan cadeautjes en
feest! Breng allemaal een
cadeautje mee van 3 à 4 euro.
Hopelijk hebben jullie zin om te
dansen!

Geen activiteit

Geen activiteit

16 december

Geen activiteit

Geen activiteit

KERSTFEESTJE (19u - 22u)
2018, here we come! Party
party! Neem allemaal een klein
cadeautje mee van ongeveer €5

KARAOKE
We gaan de examenstress er
vanaf zingen, warm jullie stem
maar al op!!

Alle activiteiten gaan door in de loods van 14u tot 17u tenzij anders vermeld!

Opnieuw inschrijven
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. Als u vorig jaar al een gebruiker hebt
aangemaakt, dan kan u deze stap overslaan
en meteen aanmelden.
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. De steekkaart
moet elk jaar herbekeken worden. Zo
kunnen wij de veiligheid van iedereen
garanderen.
3. Betaling lidgeld: Stort 37,00 EUR op
rekeningnummer BE72 4732 1833 3116
met mededeling ‘Lidgeld + NAAM + TAK’,
graag voor 8 oktober 2017
CONTACT:
polderwolven@gmail.com
Website www.scoutingpolderwolven.be
Facebook Scouts De Polderwolven
Loods: Brugse Steenweg + 7, 8420 Wenduine
Groepsleiding Jonas Boudens (0488291593)
Emma Derynck (0499118070)

Eerste inschrijving
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 37,00 EUR op het
rekeningnummer BE72 4732 1833 3116 met
de mededeling ‘Lidgeld + NAAM + TAK’, graag
voor 8 oktober 2017.
Problemen? Stuur gerust een e-mail naar
polderwolven@gmail.com.

In de scouts mag je zijn wie je wil zijn. En dit
jaar draait ook helemaal om wie je bent. Want
iedereen is anders en dat is oké. Iedereen
heeft zijn eigen verhaal en iedereen is uniek.
Maar we zijn allemaal scoutsers en we zijn
allemaal abnormaal

Vrijdag 20 oktober is het weer zover. De tofste dag van het hele jaar: dag van de jeugdbeweging. Ga in je scoutshemd of -das naar
je school of werk, neem een foto van jezelf en plaats hem op onze facebookpagina met de hashtag #DVDJB !

Kapoenen Paulien Denul (0484187063), Emma Legein, Ben
Casteleyn, Lore Stroobrandt en Aurelio De Meulenaere
Welpen Gaëlle Desmecht (0493679107), Hanna Debruyne,
Fabio Soetaert en Benoit Vermeulen
Jonggivers Ilona Denhert (0494043247), Cynthia Saelens,
Jan Waelkens en Emma Derynck
Givers Zarah Van Eenoo (0493450079), Arne Denul en Jonas Boudens

