
ActiviteitenkAlender februAri - mei 2018

10 februAri

kApoenen GiversJonGGiversWelpen

QUIZ
Breng vandaag maar een extra pak 
hersenen mee want vandaag testen  

we uit wie de slimste is. 

STRATEGO
Het leukste spel aller tijden  

spelen we vandaag in  
een nieuw jasje.

VALENTIJNSPEL
Valentijn is al een paar dagen  

geleden maar vandaag halen we al  
die liefde nog eens boven.

17 februAri

KARAOKE (17u30 - ...)
We hebben jullie zo gemist, daarom 

zingen en dansen dansen!  
Verzoeknummertje doorsturen via 

whatsapp!

THE HUNGER GAMES 
Wie is hier de badass van de groep? 
Wenduine verandert in een arena en 

jullie zijn de tributen.  
MAY THE ODDS BE EVER IN YOUR FAVOR!

VALENTIJNSPEL
Valentijn is al paar dagen  

geleden, maar wij  
vieren het vandaag! 

SOS CUPIDO
Cupido heeft jullie hulp nodig 

 jonggivers, help je hem eventjes?  
Don’t take no for an answer.

VERGADERING
Vandaag gaan we lekker vergaderen 
i.v.m. buitenlands kamp. Hapjes en 

drankjes maken het aangenaam!

SCHAATSEN (12u45 - 17u30)
Breng €5, warme kledij en

je handschoenen mee.
24 februAri

SCHAATSEN (12u45 - 17u30)
Breng €5, warme kledij en

je handschoenen mee.

SCHAATSEN (12u45 - 17u30)
Breng €5, warme kledij en

je handschoenen mee.

JUMP fOR JOY
   Wij nemen jullie mee naar een  

geheime locatie. Breng €7 mee en je 
buzzypas, wij regelen de rest!

TAKACTIE (10u - 17u)
Samen met de welpen en jojo’s 

 verkopen we wafeltjes!. Oefen die 
schattige gezichten maar! 

Vergeet je lunchpakket niet!

3 mAArt

TAKACTiE (10u - 17u)
Samen met de kapoenen en welpen 

verkopen we wafeltjes en jouw  
schattig gezichtje gaat daarbij helpen! 

Vergeet je lunchpakket niet!

SNAPSHOT
We zijn allemaal actief op sociale media. 

Breng jullie gsm mee en bewijs dat  
jullie sterker zijn dan ons. 
 #goedvelefotostrekken

TAKACTiE (10u - 17u)
Samen met de kapoenen en jojo’s 

verkopen we wafeltjes. Haal dus maar 
je verkooptrucen boven!

Vergeet je lunchpakket niet!

WEEKEND (9/10/11 mrt)
We gaan samen met de 

welpen op weekend. 
Meer info volgt.

10 mAArt

WEEKEND (9/10/11 mrt)
We gaan samen met de 
kapoenen op weekend. 

Meer info volgt.

WEEKEND (9/10/11 mrt)
De jojo’s gaan op  
weekend, feesje!! 
Meer info volgt.

VOORBEREIDING  
STOVERSAVOND 

Voorbereiding van jullie act en de  
tombola! IEDEREEN AANWEZIG!

STOVERSAVOND 
Geen activiteit! 

Kom ‘s avonds lekker  
eten op onze stoversavond!

17 mAArt
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GEEN ACTIVITEIT
De leiding is op weekend.24 mAArt
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GEEN ACTIVITEIT
De leiding is op weekend.



ActiviteitenkAlender februAri - mei 2018

31 mAArt

kApoenen GiversJonGGiversWelpen

PAASACTIVITEIT
Morgen is het pasen, hoog tijd dus om 
de paashaas aan handje te helpen met 

zijn voorbereidingen! 

TECHNIEKENDAG 
Kan jij sjorren, vuur maken, kamp  

maken, kaart lezen ..? Vandaag gaan 
we het allemaal leren.

DROP iT LiKE iT’S HOT (19u30) 
Trek maar al je stapschoenen aan,  
zoek maar al je kompas want jullie 

worden vanavond gedropt. 

DROPPiNG (20u - 22u)
Tijd om nog eens te tonen dat echte 
jonggivers geen pussies zijn. Neem  

een zaklamp mee en doe  
warme kleren aan. 

ALLEN TEGEN DE LEIDING! 
Zijn jullie klaar om de strijd aan  

te gaan tegen de leiding?
7 April

DE SLIMSTE GIVER 
TER WERELD 

Hopelijk hebben jullie de laatste dagen 
de actualiteit gevolgd want vanavond 

nemen jullie op tegen elkaar. .

STADSSPEL
Hoe goed kennen jullie Brugge?  

Afspraak om 14u aan het station van 
Brugge. Activiteit is gedaan om 17u 
terug aan het station van Brugge.

PAASACTIVITEIT
De paashaas is langs geweest  
en heeft alle eitjes verstopt.  

Vind jij ze terug? 

SPORTACTIVITEIT
Trek je beste loopschoenen aan en 
smeer jullie spieren maar in want 

vandaag testen we jullie conditie uit.
14 April

24 UUR SPELEN 
Meer info volgt. Eén tip: zorg dat je 

uitgeslapen bent.

SPELLETJES UIT DE EMMER 
Grabbel en kies welke  

spelletjes we gaan spelen. 

KNUTSELEN
Breng allemaal een wit t-shirt mee!

BOSSPEL
We trekken nog 

eens naar het bos!
21 April

WORKSHOP SPEL MAKEN
Jaja, wij leren jullie ook dingen! Zorg 
dat je je creativiteit en goed humeur 

meehebt!

STRATEGO LEVEL ExTREEM 
Stratego in een nieuw jasje, letterlijk! 

Neem allemaal een wit t-shirt mee.

PAINTBALL
Doe VUILE kleren aan 

en breng een WIT t-shirt mee!

NIEUWE LEIDING ...
Vandaag krijgen jullie voor 1 keer een 

wel heel speciale leiding ...
28 April

HIGHLANDGAMES  
Warm je spieren op en smeer 
 je kuiten in want het zijn de  

HIGHLANDGAMESSSS

CHANGEMENT DE DECOR  
Vandaag worden de rollen omgedraaid 

en worden jullie leiding.

SPORTACTIVITEIT 
Trek jullie sportoutfit aan, vandaag  

proeven we van verschillende sporten!

STRANDSPELLETJES
Het wordt weer warm, hoog tijd 

om nog eens naar het strand te gaan! 
BRENG WIT T-SHIRT MEE !!

5 mei GEEN ACTIVITEIT

STRANDSPELLETJES
Neem allemaal jullie schop mee  

want vandaag gaan we  
naar het strand!

VOETTOCHT (10u - 17u)
We zijn nog altijd rasechte scoutsers, 
trek jullie stapschoen maar aan want  

we wandeleuhh. BE THERE, goede 
voorbereiding op buitenlands kamp.

VERRASSINGSACTIVITEIT
Meer info volgt. Tum tum tuum ..12 mei

fOUTE VRIENDEN  
Ken je dat programma foute vrienden? 

Zo niet zeker opzoeken! Dan weet je 
wat er je te wachten staat ;) ;)

VERRASSINGSACTIVITEIT
Meer info volgt. Tum tum tuum ..

FiN DE SAiSON (19 MEI)
Givertjes, bedankt voor het weer o zo 
leuke scoutsjaar maar het is nog niet 
afgelopen. Om de groepscohesie nog 

wat te versterken gaan we vanavond in 
schoonheid afsluiten. Meer info volgt! GEEN ACTIVITEIT19 mei GEEN ACTIVITEIT VERRASSINGSACTIVITEIT 

VERRASSING HAHAHA



WAs het nu 80, 90 of 2000? 
‘Was het nu 80, 90 of 2000?’-party in sportcentrum Haneveld Haan. 

De DJ’s van Studio Brussel teleporteren je op zaterdag  
17 februari naar de magische muziek

 jaren 80, 90 en 2000. Kom meedansen en geniet daarbij
 van een spectaculaire licht- en videoshow. 

TICKETS ONLINE TE KOOP
Meer info: 

Studio Brussel - Was het nu 80, 90 of 2000? PARTY

WAfelverkoop 3 mAArt

Opnieuw verkopen de kapoenen, welpen en jonggivers  
heerlijke, zelfgebakken wafeltjes, ten voordele 
van het zomerkamp en de verrassingsactiviteit. 

Op 3 maart verkopen ze  van deur tot deur zakjes wafels. 
Wil je zeker zijn dat je een zakje kunt bemachtigen?  

Koop er dan eentje (of meerdere ;) ) in de 
scoutsloods op 3 maart. 

Eén zakje kost €5, twee zakjes €9!



stoversAvond 17 mAArt
Wegens het groot succes vorig jaar en de vele 

complimenten, heeft de leiding beslist om dit jaar opnieuw 
een stoversavond te organiseren! Leden, ouders, vrienden, 
sympathisanten,... iedereen is welkom op 17 maart vanaf 

18u30.

Wat kun je op deze avond verwachten? 
Heerlijk stoofvlees (of vegetarisch alternatief) 

met gebakken patatjes en een uitgebreide saladbar, 
dessertbuffet met koffie of thee en uiteraard een gezellige 
avond. Daarnaast organiseren de givers ook een tombola!

Inschrijven?
Om ons optimaal te kunnen voorbereiden, vragen we om 
in te schrijven voor 4 maart. Dit kan je doen door volgend 

formulier, online, in te vullen: https://tinyurl.com/yagkko94  

Prijs?
Volwassene: €12

Kind (t.e.m. 11 jaar): €10

De leiding hoopt alvast op een massale opkomst!

ZomerkAmp

Geen scoutsjaar zonder scoutskamp. Begin juli gaan we 
weer op zomerkamp, hou alvast volgende data vrij:

     • Kapoenen & Welpen: 4 t.e.m. 10 juli
     • Jonggivers: 1 t.e.m. 10 juli 

•  Givers: 3 t.e.m. 13 juli

buitenlAnds kAmp Givers

Voor het eerst trekken de givers dit zomerkamp naar het  
buitenland! Samen kozen ze de idilische bestemming Kroatië.  

In Kroatië zullen ze rondtrekken en verschillende streken 
en monumenten bezoeken.

Om hun kamp te financieren organiseren de verschillende 
financiële acties. Zo organiseerden ze in het eerste  
semester een fuif in het Jules de Soete stadion en 

 een soep- en donutverkoop. In het tweede semester staan 
onder andere op het programma: een 2e fuif, tombola, ...

De givers bedanken alvast iedereen die hen steunen!

contAct

 www.scoutingpolderwolven.be
 

 Scouts De Polderwolven

 Brugse Steenweg +7, 8420 Wenduine

Jonas Boudens (0488/29.15.93) & Emma Derynck (0499/11.80.70)
Paulien Denul (0484/18.70.63), Emma L., Ben, Lore & Aurelio
Gaëlle Desmecht (0493/67.91.01), Hanna, Fabio & Benoit
Ilona Denhert (0494/04.32.47), Cynthia, Jan & Emma D.
Zarah Van Eenoo (0493/45.00.79) & Jonas
Hanna Debruyne / Cynthia Saelens

Groepsleiding
Kapoenen

Welpen
Jonggivers

Givers
VGA / Penningmeester
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