Activiteitenkalender Februari – Mei 2019
9 Februari

16 Februari

23 Februari

2 Maart

9 Maart

16 Maart

Kapoenen
VALENTIJN KOMT ERAAN
Helpen jullie cupido
vanmiddag? Hij is al zijn pijltjes
kwijt

Welpen
VALENTIJN SPEL
Het is bijna Valentijn! Wie zal er
jouw hartje stelen?

SCHAATSEN
Kom om 13u naar de scouts en
neem €5 mee. VERGEET JE
WANTJES OF HANDSCHOENEN
NIET
BOSSPEL
Vandaag maken we het bos
onveilig! Hopen jullie ook op
sneeuw?

SCHAATSEN
JOEPIEE we gaan schaatsen in
Brugge. Zorg dat je om 13u aan de
scouts staat en neem €5 en je
handschoenen mee.
DISTRICT ACTIVITEIT
Vandaag gaan we samen met
welpen van andere scoutsen een
megacool spel spelen. Meer info
volgt.

EI-SPEL
Wees heel voorzichtig want
vanmiddag moeten jullie een ei
beschermen koste wat kost!
WEEKEND
Meer info volgt maar SAFE THE
DATE

STRATEGO
Kan jij de vlag veroveren van het
andere team? Kan jij de bom
verslaan?
WEEKEND
We gaan op weekend! Joepie!
Meer info volgt

HOLLYWOOD IN
KAPOENENSTYLE
Vandaag zijn jullie de filmster
in jullie eigen film. Breng je
beste acteer skills mee!

CLUEDO
Wie heeft Baloe vermoord en
met welk wapen heeft hij dat
gedaan? Vandaag gaan we als
echte speurders op pad.

Jonggivers
JOJO LOKAAL IN EEN NIEUW JASJE
Vandaag gaan we ons jojo lokaal een
nieuw jasje geven. Neem gerust oud
materiaal die je thuis niet meer
gebruikt (lichtjes, lampen,
versiering...) mee! We maken er een
coole chillspot van
SCHAATSEN
We gaan schaatsen met onze vriendjes
van Scouts en KSA De Haan. Afspraak
om 13u aan het lokaal. Vergeet je
handschoenen en €5 niet.
DROPPING
Tijd om nog eens te tonen dat echte
jonggivers geen pussies zijn. Afspraak
aan de loods van 20u tot 22u. Neem een
zaklamp mee en doe warme kleren
aan. Voor de bezorgde ouders: uw
jonggiver is veilig
WEEKEND
De jojo’s gaan op weekend, feestje!!
Meer info volgt.
GEEN ACTIVITEIT

STRATEGO
Verover de vlag, bewaak je kamp en
zorg dat niemand je kan tikken! Klaar
voor een stevig potje stratego??

Givers
GEEN ACTIVITEIT
Jullie leiding zit allemaal in warmere (of
koudere) oorden

SCHAATSEN
Schaatseuhhh, laat jullie vanmiddag
maar keer goeid gletsen! Om 13u aan de
loods en neem €5 mee.
MASTERCHEF
Breng alvast maar je kook schort mee.
We zullen eens kijken wie er van jullie de
beste amateurkok is. We vragen ook om
5 euro mee te brengen.

ESCAPE ROOM
Wie hét masterbrain is van de givers en
wie ontsnapt het eerst uit Wenduine?
FILMAVOND
Kom allemaal in je comfy outfit naar de
scouts want vanavond houden we
misschien wel een Harry Potter of Saw
marathon. Hebben jullie verzoekjes
horen we het graag, tot dan! 19:30 - …
TIME TO SHINE
Vandaag gaan we kijken wat jullie het
beste afgaat: acteren, dansen of
zingen. We gaan namelijk iets in elkaar
steken voor de pasta avond. Ook
kijken we misschien eens om een
giverbar in elkaar te steken. Gelieve hier
ook zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn!

23 Maart

30 Maart

6 April

GEEN ACTIVITEIT – PASTA
AVOND
Kom vanavond heerlijke
spaghetti smullen en geniet
ervan om jezelf op groot
scherm te bewonderen!
OLYMPISCHE SPELEN
Alle kandidaten van het
Belgische team hebben een
voedselvergiftiging en de
Olympische spelen starten
binnen een paar dagen. Zullen
wij hun kunnen vervangen?
LEIDINGSWEEKEND
De leiding is op weekend, speel
maar lekker thuis vandaag

13 April

TAKACTIE
Kom om 13u naar de scouts. We
verkopen heerlijke wafeltjes!
Breng jullie verkopersglimlach
maar mee

20 April

PAASSPEL
Help! De paashaas heeft ruzie
met de paasklokken. Nu maken
ze alleen maar slechte eieren.
Zo met bittere chocola … Kan jij
lekkere eitjes maken?
REIS ROND DE WERELD
Vandaag maken we een reis
rond de wereld. Welke landen
kunnen jullie veroveren?

27 April

4 Mei

VERRASSINGSACTIVITEIT
Ooh wat zou de leiding toch in
petto hebben voor jullie… meer
info volgt

GEEN ACTIVITEIT – PASTA
AVOND
Vandaag geen activiteit maar
vanavond is het overheerlijke
spaghetti in de scouts! Komen is
de boodschap !!!
KNUTSELACTIVITEIT
Doe vandaag maar oude kleren
aan want we gaan verven en
knutselen.

LEIDINGSWEEKEND
Je zal ons deze week moeten
missen want we zijn op
weekend.
TAKACTIE
Vandaag gaan we centjes
inzamelen voor ons kamp en
verrassingsactiviteit. Kom om
13u naar het lokaal.

PAAS ACTIVITEIT
De paashaas is gekomen, Kan jij
alle eitjes die hij verstopt heeft
terugvinden?

FOTO ZOEKTOCHT
Hoe goed ken jij Wenduine? Haal
allemaal maar je kennis boven
want vandaag doen we een foto
zoektocht.
VERRASSINGSACTIVITEIT
SPANNENDDDD wat zal het zijn.
Meer info volgt

GEEN ACTIVITEIT – PASTA AVOND
Vandaag is er geen activiteit maar kom
gerust met al je vriendjes en
vriendinnetjes lekkere pasta eten.

PAASBRUNCH
Ons zacht konijnenvriendje is langs
geweest met heel wat lekkers, maar of
jullie dit zomaar verdienen? Dat is een
groot geheim! Afspraak van 11u tot 14u
aan de loods.

GEEN ACTIVITEIT – PASTA AVOND
de leiding is namelijk heel de dag druk
bezig met de
voorbereidingen voor de pasta avond.
We hopen wel jullie allemaal te zien
vanavond!
VERRASSINGSACTIVITEIT
Meer info volgt…

LEIDINGSWEEKEND
Jullie leiding is op weekend.

LEIDINGSWEEKEND
We zijn er lekker niet

TAKACTIE
Vandaag verkopen we lekkere
zelfgemaakte wafels ten voordele van
ons zomerkamp en jouw
verkoopgezichtje gaat ons daarbij
helpen. Afspraak om 10uur in de loods
en de takactie is gedaan om 17uur.
FOTOZOEKTOCHT
Denk je echt dat je Wenduine- De Haan
zo goed kent? Zullen we nog wel eens
zien. Vergeet jullie fiets niet.

NABBADA
Je denkt waarschijnlijk, wat is dit... We
gaan op weekend met de Gouw, beloofd
leuk te worden. Vriendjes gaan maken
met andere scoutsen en misschien kom
je wel dé liefde van je leven er wel
tegen… Meer info volgt ASAP 😊
TAKACTIVITEIT
Na een leuk weekend, komt iets minder
leuk. Gelieve zo talrijk
aanwezig te zijn, dan kunnen we iets
extra leuk doen op kamp. 09:00 - 18:00

CASINO-NIGHT
All-in of centjes sparen? Eén ding is
zeker wie verkleed komt krijgt extra
centjes! Afspraak om 19u30 tot 22u in
de loods.
BEACH CLEAN UP
Breng allemaal een plastiek zakje mee
want vandaag ruimen wij het strand
op!

KWIES ME QUICK
Hopelijk hebben jullie de actualiteit in de
gaten gehouden. 19:00 -...

TECHNIEKENNAMIDDAG
Aangezien het zomerkamp in aantocht
is moeten jullie misschien toch eens
jullie technieken opfrissen. Ook zijn er
een aantal nieuwe gezichten, die
misschien nog niet kunnen sjorren..

11 Mei

STRANDSPELLETJES
Neem een schopje mee en
verwonder de leiding met je
fantastische zandsculpturen!

BOSSPEL
De lente is op komst en daarom
gaan we in het bos een spel
spelen.

SCOUTSTECHNIEKEN
Een vuurtje maken en een kaart lezen
kunnen jullie al. Vandaag frissen we de
andere scoutstechnieken op.

18 Mei

GEEN ACTIVITEIT
De leiding moet studeren,
Bleeh

GEEN ACTIVITEIT
Jullie leiding is al aan het
blokken. We zien elkaar snel
terug op kamp!

VERRASSINGSACTIVITEIT
VERRASSING! Hahaha

ZOMERKAMP
Geen scoutsjaar zonder scoutskamp. We hebben weeral een heleboel leuke
activiteiten gepland. Begin maar al af te tellen want in juli gaan we weer op
zomerkamp, hou alvast volgende data vrij:
Kapoenen & Welpen: 4 t.e.m. 10 juli
Jonggivers & Givers: 1 t.e.m. 10 juli
#makingmemories
Ps: Kan jij raden waar we naartoe gaan?

VACATIONVIBES
Hopelijk hebben jullie je gedragen
tijdens de paasvakantie en geen SOA
opgelopen. Vandaag komen we erachter
wie zich niet heeft kunnen inhouden…
BBQ
De laatste activiteit mag juist iets meer
zijn, We sluiten het jaar af met een
BBQ. Breng alvast jullie vleesjes mee,
wij zorgen voor de rest. Van 18:30 -...

WAFELVERKOOP

De kapoenen, welpen en jonggivers verkopen ook dit
jaar heerlijke, zelfgebakken wafeltjes. Met de winst
gaan we dan op verrassingsactiviteit of zorgen we
voor extra veel fun op kamp. Op 13 april 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 13 april.
Eén zakje kost €5, twee zakjes €9!

PASTA AVOND
We kregen een beetje heimwee naar de lekkere pasta van vroeger. Daarom
heeft de leiding beslist om dit jaar terug pasta voor te schotelen.
Leden, ouders, vrienden, sympathisanten… iedereen is welkom op 23 maart
vanaf 18u30.
Wat kan je deze avond verwachten?
Je kan kiezen uit twee overheerlijke sauzen, of een vegetarisch alternatief.
We hebben ook een geweldige bar waar iedereen zijn goesting zal vinden.
En als je niet genoeg hebt, is er ook nog een dessertbuffet met koffie of thee.
En dit natuurlijk allemaal samen op een geweldig gezellige avond!
Om ons goed te kunnen voorbereiden, vragen we om in te schrijven voor 9
maart. Dit kan je doen via onze website www.scoutingpolderwolven.be . Dit
jaar is er ook een snelkassa. Als je dus op tijd het bedrag overschrijft, dan
mag je de rij voorsteken! Alle informatie is te vinden op de website.
Prijs? Volwassene: €12 Kind (t.e.m. 11 jaar): €10
De leiding hoopt alvast op een massale opkomst!

CONTACT: polderwolven@gmail.com
Website www.scoutingpolderwolven.be
Facebook Scouts De Polderwolven
Loods: Brugse Steenweg + 7, 8420 Wenduine
Groepsleiding
Emma Derynck (0499118070)
Jonas Boudens (0488291593)
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

