
ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER TOT DECEMBER 2019 

Datum Kapoenen Welpen Jonggivers Givers 

28 september STRANDSPELLETJES 
Een schopje kan vandaag 
zeker van pas komen! 

STRANDACTIVITEIT 
Voor het weer winter wordt, maken we 
nog een laatste keer het strand onveilig. 

KENNISMAKING 
Wie zie gie? 

CREANAMIDDAG 
Onze crea bea Zarah haalt haar 
creabox van onder het stof en 
organiseert een crea-activiteit 

5 oktober Geen activiteit Geen activiteit Geen activiteit DELIVEROO 
Vandaag zullen jullie moeten bewijzen 
wie de beste deliveroo koeriers zijn. 
Welk team zal de beste beoordelingen 
krijgen? 

12 oktober ZWEMMEN 
Neem je zwembroek of 
badpak en 2 euro mee. 

ZWEMMEN 
Neem allemaal jullie zwemgerief en 2 
euro mee. Denk eventueel ook aan een 
drankje en vieruurtje want van 
zwemmen krijg je dorst. 

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

FILMAVOND 
We spreken om 19u af om samen te 
chillen en een filmpje te kijken. 

19 oktober  ZONDAG 20 OKTOBER 
Districtactiviteit met de 
andere kapoenen van het 
district. Meer info volgt. 

OKTOBERFEST 
Het oktoberfest komt er weer aan maar 
de pintjes geraken niet op tijd 
gebrouwen. Wij zullen ze vandaag een 
stevig handje helpen! SCHOL 

STADSSPEL 
Hoe goed kennen jullie 
Wenduine? Dit zoeken we deze 
middag uit met een leuk stadspel! 

TAKACTIE 
We spreken om 9u af aan het lokaal 
om ons beste beentje voor te zetten 
voor de jaarlijkse takactie. Breng jullie 
rugzak, fiets en beste verkoopskills 
mee! Hoe beter de verkoop, hoe 
groter de verrassing zal zijn. 

26 oktober BOSSPEL 
Vandaag maken we het bos 
onveilig. Doe warme kleren en 
goede schoenen aan. 

KNUTSELEN 
Wie van jullie is de Picasso van de 
welpen? Vandaag komen we het te 
weten. Breng gerust en schortje mee 
indien je dit in huis hebt. 

HALLOWEEN (19u-22u) 
Happy Halloween, 
avondactiviteit, enkel voor echte 
durvers! 

CASINO AVOND 
Jullie leiding tovert het lokaal om in 
een casino! Boys, suit up. Girls, bring 
out those killer dresses! 

2 november SPORTACTIVITEIT 
Doe vandaag maar sportieve 
kleren aan want je mag tonen 
hoe snel en sterk je wel bent. 

Geen activiteit Geen activiteit GIVERWEEKEND 
We gaan op weekend! Verdere info 
volgt in een aparte brief. 

9 november VEROVER DE WERELD 
Ooit al in Japan of Brazilië 
geweest? Vandaag gaan we 
eens op bezoek. 

KAA IN HET BOS 
De stropers zijn in het bos gezien 
waardoor de kleine dieren bang zijn. 
Rob het konijn vraagt onze hulp! Komen 

WHO’S THE BOSS 
Trek jullie chique kleren maar 
aan! Vandaag spelen we een 
casino-spel. Wie eindigt met het 
meeste geld? 

Geen activiteit 
Dit weekend moeten jullie je leiding 

missen      



jullie ook helpen? Vergeet vooral geen 
botjes en warme kledij aan te doen. 

16 november KNUTSELEN 
Hopelijk ben je niet bang van 
verf aan je vingers. 

FILMAVOND 
’t Is weer zover! Cinema Polderwolven 
komt eraan. Met een lekker potje 
popcorn genieten we van de beste 
films. Breng een dekentje mee voor de 
sfeer en gezelligheid 

TECHNIEKEN 
Vandaag leren we alle technieken 
die met scouts te maken hebben 
en zeker wel eens van pas kunnen 
komen op kamp! 

KARAOKE AVOND 
Vanavond we let the cats out! Smeer 
de stembandjes maar al in, want de 
leiding voorziet een special act voor 
jullie. 

23 november CINEMA POLDERWOLVEN 
Neem een dekentje mee, wij 
zorgen voor de rest 

ATLETENSPEL 
Wie van jullie is klaar om naar de 
Olympische Spelen te gaan (of toch 
bijna)? Vandaag testen we jullie op 
verschillende disciplines. 

KARAKOOKE NIGHT (17u-20u) 
Ja ja je leest het goed. Karaoke en 
koken, perfecte combinatie! 
Lekker gezellig samen eten en 
zingen. Wat wil een jojo nog 
meer? 

QUIZZZZZZZZZZ 
Jullie favo quizmaster maakt opnieuw 
een interactieve quiz voor jullie! 

30 november SINTERKLAAS 
HIJ is weer in het land en voor 
zover wij weten waren er geen 
stoute kindjes dit jaar… 

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

SINTERKLAAS 
Zijn jullie wel braaf geweest dit 
scoutsjaar? We zullen dat eens 
horen van de Sint. 

VERRASSINGSACTIVITEIT 
Verdere info volgt 

7 december KERSTFEESTJE (16u-19u30) 
Neem een klein cadeautje 
(max 3 euro) mee want 
vanavond gaan we elkaar 
verrassen! 

Kerstfeestje (16u-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. 

SWITCH IT UP 
Vandaag zijn jullie de baas en wij 
jullie jonggivers… Wat zal dat 
geven??? 

WHITE SMOKE 
De paus is overleden en er moet snel 
een nieuwe paus gekozen worden. 
Complotten worden gesmeed door de 
verschillende kardinalen om hun 
favoriet te zien stijgen in rand. Bij wie 
zal witte rook uit de schouw komen? 

14 december Geen activiteit Geen activiteit KERSTFEESTJE (19u-22u) 
200, Here we come! Party party! 
Neem allemaal een klein 
cadeautje van max 5 euro mee. 

XMASS PARTY 
Neem allemaal een cadeautje mee van 
ong 10 euro voor het naampje die je 
getrokken hebt, Jullie leiding tovert 
het lokaal om tot een gezellige 
kerstmarkt. 

 

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

 

 

 



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 14 oktober 2019.  
 
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 14 oktober 2019. 
 

 
Scoutmoedig daagt scouts en gidsen uit om nieuwe wegen te zoeken, niet énkel langs verre tochten of over hoge bergen maar ook samen, 
onderweg met elkaar. Scoutmoedig zijn is immers niet te verwarren met roekeloosheid of stoerdoenerij. De kracht van dit thema schuilt 
precies in het kunnen tonen van angst of onzekerheid, lef hebben om ongewoon grappig te zijn, luisteren naar elkaar en het mogen 
uitdrukken van een andere smaak, tegendraadse mening of ongezien talent. 
Scoutmoedig wil tenslotte ook zeggen: durven opkomen voor wie kwetsbaar is en als scout of gids hoorbaar en zichtbaar standpunt in te 
nemen om bezorgdheden te delen. Dat kan in de kleine omgeving van een eigen groep of breder, in de grote wereld van buurt tot brede 
samenleving. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Vrijdag 18 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!  

 STEVIGE LINKER!! 

 

CONTACT: polderwolven@gmail.com  
Website: www.scoutingpolderwolven.be  

Facebook en Instagram: Scouts De Polderwolven  
Loods: Brugse Steenweg + 7, 8420 Wenduine  

Groepsleiding  
Emma Derynck (0499118070)  

Kapoenen  
Emma Legein (0477 86 04 69), Emma Derynck en Leen Ceux  

Welpen  
Paulien Denul (0484 18 70 63), Gaëlle Desmecht, Aurelio De 

Meulenaere en Fabio Soetaert  
Jonggivers  

Ilona Denhert (0494043247), Lore Stroobandt,  
en Ward Van Eenoo  

Givers  
Zarah Van Eenoo (0493450079) en Jan Waelkens  


