
Kalender September – December 2018 
 

 OPGELET! Dit is de nieuwe en juiste versie van het groepsblad voor september tot en met december 2018. Op het laatste 

moment is ons leidingsweekend nog moeten veranderen van datum. Daarom hebben we de activiteiten van 10 en 17 november 
moeten omwisselen. Ook hebben we gemerkt dat de filmavond van de welpen niet kan doorgaan doordat de scoutsloods dan in 
gebruik is. Kijk dus zeker nog eens de kalender na! Bij vragen kan je ons altijd sturen via mail, facebook of sms.  
 
 

Datum 
 

Kapoenen Welpen Jonggivers Givers 

15 september  
   

Startactiviteit 

Breng al je vriendjes mee 
om eens te proeven van de 

scouts! 

Startactiviteit 

Joepieeeee, het is weer 
scouts!! Breng ook maar al 

jullie vriendjes en 
vriendinnetjes mee! 

Startactiviteit 

Start van het nieuwe 
scoutsjaar, joepie!! 

 

Geen activiteit 

22 september  
   

Schattenzoektocht 

Vandaag gaan we nog eens 
naar het strand want er 

zouden schatten verstopt 
liggen. 

 

Stratego 

Wie kan het best zijn kamp 
verdedigen en de vlag van de 

vijand veroveren? 
 

Kennismakingsdag 

Wie zie gie?! 
 

Openingsreceptie 

We doen een 
openingsreceptie om het 
nieuwe scoutsjaar in te 

zetten. Die dag krijgen jullie 
ook een eigen kalender van 

jullie leiding. 

29 september  Tarzan en Jane spel 
Wie zijn de sterke jongens 
en meisjes die Tarzan en 

Jane kunnen helpen? 
Vandaag gaan we naar het 

bos, want de apen zijn 
bedreigd! 

Crisis in de jungle 
Helpen jullie mee om de 

jungle te redden??? 
 

Filmavond 
Van 19u-22u 

Neem een hapje en 
drankje mee voor tijdens 
de film! Films die je wilt 
bekijken? Let us know! 

 

Zeg eens eeeuh 
We blazen nieuw leven in 
het oude spelformat van 

zeg eens euh. 

6 oktober  
   

Levende ganzenbord 
Breng vandaag zeker een 

portie geluk mee om met de 
dobbelstenen te rollen! 

 

Stadsspel 
Ken jij Wenduine op je best? 
Vanmiddag zullen we eens 

zien we Wenduine het beste 
kent. 

Technieken dag 
Kun je nog een vuurtje 

maken of een tafel 
sjorren? Vandaag frissen 

we de typische 
scoutstechnieken nog 

eens op! 

POP UP 
We gaan Pop up zaken 

gaan bezoeken en ideeen 
opdoen voor onze takactie. 



13 oktober  
   

Zwemmen 

We gaan samen met de 
welpen gaan zwemmen!! 

Gelieve 2 euro mee te 
brengen en vergeet ZEKER 

je zwempak/broek niet!! 

Zwemmen 

We gaan samen met de 
kapoentjes gaan zwemmen!! 

Gelieve 2 euro mee te 
brengen en vergeet ZEKER 

je zwempak/broek niet!! 

Komen eten bij de jojo’s 

Welk team kookt het 
lekkerst? Zal de jury streng 
zijn? Dat zien we vandaag 
in komen eten bij de jojo’s! 

Smikkel smikkel 

Geen activiteit 

20 oktober  
   

Geen activiteit 
 

Filmavond 
16u – 18u30 

Het is filmavond!! Daarbij 
hoort wat popcorn en een 

goeie film. Wie een leuke film 
heeft mag deze meebrengen. 

Geen activiteit 
 

Filmavond 

27 oktober  
   

Filmavond 
16u – 18u30 

Neem een warm dekentje 
mee want vanavond maken 

we het gezellig met een 
leuke film! 

 

Sportactiviteit 
Wie is beste in lopen, voetbal 

of tennis? 
 

Teambuilding 
Hoe goed werken jullie als 

team samen? Los alle 
opdrachten op! 

 

Z-Amerikaanse avond 
Zarah is terug van Zuid –

Amerika en heeft daar een 
lijstje Zuid-amerikaanse 

specialiteiten uitgeprobeerd 
en zal die nu met ons delen! 

3 november  
  

Battle of the sexes 

Jongens versus meisjes: 
wie toont zich van zijn 

sterkste kant? 

Geen activiteit 

 

Stadsspel 

Vandaag maken we 
Blankenberge onveilig! 

Afspraak om 13u30 aan de 
loods met jullie fiets! 

 

Geen Activiteit 

10 november  Geen activiteit 

Jullie leiding is op weekend! 

Geen activiteit 

Jullie leiding is op weekend! 
 

Geen activiteit 

Jullie leiding is op 
weekend! 

 

Geen activiteit 

Jullie leiding is op weekend! 

17 november  
   

Knutselen 

We maken van de loods een 
kunstgallerij! Neem je 

schildersschort mee en laat 
je creatief brein maar al 

draaien. 
 

De mijn 

Vandaag maken we van jullie 
de beste mijnwerkers. 

 

Één tegen allen 

Wie durft het als enige 
opnemen tegen de rest? 

 

Stadspel 

We spelen een stadspel 
vandaag en trekken 
hiervoor Brugge in. 

 



24 november  
   

Sinterklaas 

hij is weer in het land! Maar 
zullen al die cadeautjes wel 
op tijd bij alle kindjes zijn? 

Doe vandaag je 
sportschoenen aan, want wij 

gaan als echte zwarte 
pieten gaan trainen. 

 

Sinterklaas 

Hij komt, hij komt de lieve 
goed sint!! Zou hij ook iets in 
het schoentje van onze lieve 

welpen? 
 

Sinterklaasactiviteit 

Hij komt, hij komt, die lieve 
goede Sint! Meer info 

volgt… 
 

Nachtspel 
We spreken om 19h00 af 

aan de loods , daar krijgen 
jullie alle info. 

 

1 december  Kerstfeest 
16u30-19u30 

Breng allemaal een klein 
cadeautje mee (ongeveer 3 

euro). 
 

Kerstfeestje 
16u30-19u30 

Kerstmis komt er bijna!! Veel 
eten, feest en natuurlijk ook… 

CADEAUTJES!!  Breng 
allemaal een klein cadeautje 

mee van 3 à 4 euro. 

Geen activiteit Karaoke en secret santas 
Meer info volgt… 

8 december  Geen activiteit 

Jullie leiding moet studeren 

☹ 
 

Geen activiteit 

Jullie leiding moet studeren 

☹ 

 

Kerstfeestje 
Van 19u-22u 

2019, here we come! Party 
party 

Neem allemaal een klein 
cadeautje mee van 
ongeveer 5 euro. 

Fin de saison 

 
 

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

Scouts De Polderwolven gaat (nog meer) online! 

Krijg je maar niet genoeg van ons? Kan je ons echt niet missen? Of gewoon eens uit nieuwsgierigheid. 

Volg ons nu op Instagram. Zoek op ‘scoutsdepolderwolven’ of volg deze link: 
https://www.instagram.com/scoutsdepolderwolven/ 
 

  

https://www.instagram.com/scoutsdepolderwolven/


 
 

 
 
 

 
 
 
Nieuw jaarthema : MEER IS MINDER 
 
Met als leuze ‘Minder is Meer’ zet scouting haar 
leden en leiding een ecologische bril op: kiezen 
voor minder afval en minder verspilling draagt bij 
aan meer kwaliteit in het leven en ons milieu. 
Door stil te staan bij het verbruik tijdens 
dagdagelijkse (scouts)activiteiten, wil Scouts en 
Gidsen Vlaanderen kinderen en jongeren gevoelig 
maken voor de overdosis afval, voedsel en 
energie die we verspillen. 

 
 

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)  

Kapoenen 
Emma Legein (0477 86 04 69), Emma Derynck en Leen Ceux  
Welpen 
Gaëlle Desmecht (0493679107), Aurelio De Meulenaere,  
Fabio Soetaert, Ward Van Eenoo en Paulien Denul  
Jonggivers 
 Ilona Denhert (0494043247), Lore Stroobandt,  
 en Ward Van Eenoo  
Givers  
Zarah Van Eenoo (0493450079), Jan Waelkens en Jonas Boudens  

 

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 13 oktober 2018.  

Problemen? Stuur gerust een e-mail naar polderwolven@gmail.com 

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 13 
oktober 2018  

mailto:polderwolven@gmail.com
mailto:polderwolven@gmail.com


 
 
 
 
Vrijdag 19 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!  
 

 
 
 
Welke tekentje moet waar hangen? 
De tekentjes zijn in de scouts of in Hopper winkel (of online) te koop. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


