Activiteitenkalender Februari – Mei 2020
Kapoenen
8 februari

15 februari

Welpen
Schaatsen

Joepie! Het is weer zo ver, onze jaarlijkse schaatsactiviteit!! Neem 5
euro, dikke sokken en handschoenen
Afspraak om 13u15 aan de loods.

Valentijnspel

Valentijn

Love is in the air, wie zijn/haar
hartje ga jij vandaag veroveren?

Valentijn was gisteren maar wij
hebben nog steeds vlinders in
de buik. Zijn jullie klaar voor een
activiteit vol liefde?

Carnaval

22 februari

Doe je gekste outfit aan want
vandaag spelen we een groot
carnaval spel!

Bosspel

We trekken nog eens naar het
bos voor een old-school bosspel!

Weekend

29 februari

We gaan op weekend met de kapoenen en welpen. Meer info volgt!

Jonggivers

Givers
Schaatsen

Vandaag gaan we schaatsen! Vergeet geen dikke sokken en
handschoenen
Afspraak om 13u15 aan de loods (en breng €5 mee!).

Cupido’s hulpjes

Cupido is ziek :( Maar niet
getreurd jullie mogen vandaag
voor 1 keer zelf Cupido spelen!
Maar waar liggen de pijl en
boog?

Startactiviteit

Vandaag eindelijk terug scouts,
we zien jullie allemaal graag
terug!

Fiesta loca

Vandaag is het carnaval!! Kom in
een leuke outfit en doe mee aan
het grote carnavalspel!

GEEN ACTIVITEIT

Operatie : RED JEZELF

Trek jullie gala kledij maar al aan
want anders kom je niet binnen
in ons casino, voor ene
keer gaan de deuren voor -21
jarigen open dus profiteert er
maar van.
Afspraak om 20u aan de loods!

De aziatische griep heeft jullie
allemaal ziek gemaakt. Vinden
jullie op tijd het medicijn terug
aan de hand van codes en
raadsels?

Casino avond

Takactie

7 maart

Verover de wereld

Doe je beste loopschoenen aan,
vandaag gaan we sporten!

De slimste welp ter
wereld
Wie weet het meest af van sport, of liedjes? Of wie kan het beste uitbeelden?

Kortom, wie wordt de slimste
welp ter wereld?

Switch it up 2.0

Vandaag zijn jullie de leiding! Jullie
beslissen wat de leiding deze
middag zal moeten doen. Laat je
maar eens gaan!

Na ons vorig weekend zitten
is onze rekening serieus naar
beneden gegaan. Daarom
gaan we nog eens een takactie
organiseren om zeker iets
leuks te doen op scoutskamp.
Afspraak van 9u-18u
ALLEMAAL AANWEZIG!!!

Kapoenen
14 maart

Pasta avond voorbereiding
Het is nog een groot geheim wat
we vandaag gaan voorbereiden!

Welpen

Jonggivers

Pasta avond voorbereiding

Pasta avond voorbereiding

Haal jullie beste dansmoves,
toneelervaring of schilderkunsten
maar boven. Vandaag bereiden
we iets voor voor op de pastaavond.

Wat zal het worden? Een leuk
filmpje? Grappig toneeltje?
Jullie zijn de regisseurs van
dienst dus breng zeker jullie
creativiteit mee vandaag!

Givers
Pasta avond voorbereiding
Volgende week is het pasta
avond, je weet wat dit betekent!
Trek jullie beste
dansschoenen aan of haal jullie
best moppen boven en dan
steken we iets leuks in elkaar
voor volgende week!

Pasta avond

21 maart

28 maart

Pasta avond

Kom vanavond een lekker bordje
spaghetti eten!

Er is geen activiteit vandaag,
maar kom vanavond zeker lekker
smullen van onze zelfgemaakte
pasta.

Vandaag is er geen activiteit,
maar kom zeker vanavond
smikkelen van onze heerlijke
pasta.

Hopelijk zien we jullie allemaal
vanavond op de pasta avond. Wij
als leiding willen jullie
allemaal zien schitteren op het
podium. Nodig zeker allemaal
jullie vriendje of
vriendinnetje uit, je schoonfamilie,
je oma,.. Laat je volledig gaan!

GEEN ACTIVITEIT

GEEN ACTIVITEIT

GEEN ACTIVITEIT

GEEN ACTIVITEIT

Takactie

Vandaag gaan we zelfgemaakte
wafeltjes verkopen samen met
de kapoenen en jonggivers.
Train dus maar alvast jullie
verkoopspraatje en schattige
gezichtjes! Vergeet ook je
lunchpakket niet!
De activiteit gaat door van 10u
tot 17u, we spreken af in de
loods.

Pasta avond

Pasta avond

Takactie

4 april

Breng je liefste, schattigste
kapoenenoog jes maar boven.
Vandaag verkopen we onze
zelfgemaakte wafeltjes om het
scoutskamp te financieren.
Afspraak van 12u-17u aan de
scoutsloods.

Paintball
Wie weet het meest af van sport, of liedjes? Of wie kan het beste uitbeelden?

11 april

Kapoenenquiz

Zijn jullie eigen wel even slim als
dat jullie er uit zien?

Vandaag strijden jullie in twee
groepen tegen elkaar. We gaan
paintballen (op onze manier
dan). Breng allemaal een witte
T-shirt mee die vuil mag worden!

Takactie

Haal maar jullie befaamde
verkooptrucs boven want
vandaag verkopen we onze
zelfgemaakte wafeltjes terug.
Vergeet jullie lunchpakket niet!
Afspraak van 10u tot 17u in de
scoutsloods.

Wie is de mol?

Vandaag spelen we wie is de mol!
Aan de hand van het spel zullen
jullie moeten ontmaskeren wie
de mol is...

Vorming

Willen jullie volgend jaar leiding
worden dan is deze vorming
zeker van belang. Vandaag krijg
je de beste levenslessen van
Jan en Zarah samen. Dit mag je
zeker niet missen, vandaag leren
jullie alles over het leiding-zijn!

Witte rook

Er moet een nieuwe paus
verkozen worden, help jij ons
uitdokteren wie het zal worden?

Kapoenen

Welpen

Jonggivers

Givers

Leidingswitch

Ben je ons beu gezien
(onmogelijk) dan is van de ideale
dag om zeker af te komen.
Vandaag wordt alle leiding bij een
andere tak geplaatst. Natuurlijk
wordt het moeilijk om
ons als giverleiding te evenaren!

Leidingswitch

18 april

25 april

Leidingswitch

Vandaag krijgen jullie voor
een keer een andere leiding…
spannend!!

Experimentjes

Vandaag zullen we allerlei coole
experimenten uitvoeren. Hopelijk
zonder grote ontploffingen…

Leidingswitch

Vandaag krijgen jullie voor 1
keer (geen zorgen, jullie hoeven
ons niet té lang te missen) een
andere leiding. Spanneeeend!

Vandaag zal je afscheid moeten
nemen van jullie lievelingsleiding…
maar niet gevreesd er komt
nieuwe leiding SPANNEND!!

Gezelschapsspelletjes

Kan jij het andere team
uitschakelen en hun vlag
veroveren? We zullen dit
uitvechten met een groot verf
gevecht! Neem allemaal een WIT
tshirt mee die vuil mag worden!

Standspelletjes

Drop it like it’s hot! De laatste
oefening om de weg terug
te vinden, deze keer in het
donker wel! Zal het jullie lukken?

De leiding heeft bijna examens
dus we houden het rustig
vandaag. De activiteit gaat door
van 16u tot 18u.

Battlefield

Dropping

2 mei

Strandspelletjes

Vandaag kan een schopje wel
van pas komen.

Het wordt terug mooier weer
dussss… tijd om nog eens naar
het strand te gaan!

Afspraak van 19u-21u30 aan de
scoutsloods!

Filmavond

Klassieke filmavond, kan niet
slecht zijn! Kom in jullie chillpants
naar de de scouts en dan kijken
we allemaal samen een fimptje!
Afspraak om 20u!

BBQ

Het einde van het scoutsjaar is
in zicht, en dat vraagt natuurlijk
om een BBQ. Breng jullie eigen
vleesje mee, de leiding zorgt voor
de rest! Afspraak om 19u!

Kamp Waes

9 mei

Verassingsactiviteit

Kom maar af als je wilt weten
wat het zal zijn... Meer info volgt!

Verassingsactiviteit
VERRASSING!!
Meer info volgt!

Verassingsactiviteit

Wat we gaan doen blijft nog
een heuse verrassing!! Meer info
volgt!

BBQ

16 mei

GEEN ACTIVITEIT

De leiding is aan het blokken.

GEEN ACTIVITEIT
Wie weet het meest af van sport, of liedjes? Of wie kan het beste uitbeelden?

De leiding is aan het blokken.

Als afsluiter komen we nog eens
samen voor een gezellige BBQ,
tenminste als jullie het vuur aan
krijgen… Afspraak van 12u3015u30, breng zelf een vleesje
mee

Smeer jullie kietjes maar al in
want vandaag kijken we wie
van jullie klaar is om bij de
special forces van Wenduine te
mogen. We verwachten jullie in
camouflage outfit aan de
loods!

Bowlen

Vandaag gaan we teamgeest
een beetje aansterken en
gaan we bowlen! Jullie worden
verwacht aan de bowl-in in
Blankenberge om 20u. Wij zijn
alvast benieuwd wie er de beste

bowler is van jullie!

Zomerkamp
Geen scoutsjaar zonder zomerkamp!
We hebben weer een heleboel leuke activiteiten gepland.
Begin maar alvast af te tellen want in Juli is het zo ver!
Hou volgende data vrij :
Kapoenen & Welpen : 4 t.e.m 10 juli
		 Jonggivers & Givers : 1 t.e.m 10 juli
Wie kan raden waar we dit jaar naar toe gaan?

Pasta avond

Wafelverkoop

Net zoals vorig jaar serveren wij onze traditionele pasta’s!

De kapoenen, welpen en jonggivers verkopen ook dit jaar
heerlijke, zelfgebakken wafeltjes.

Leden, ouders, vrienden, sympathisanten… iedereen is
welkom op 21 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!

Met de winst gaan we dan op verrassingsactiviteit of zorgen
we voor extra veel fun op kamp.
Op 4 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 4
april.
Eén zakje kost €5, twee zakjes €9!

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

Website : www.scoutingpolderwolven.be
Adres : Brugse steenweg 7+, 8420 Wenduine
Facebook : Scouts de Polderwolven
Instagram : scoutsdepolderwolven

Groepsleiding : Aurelio Demeulenaere ( 0493/79.42.80), Ilona Denhert
( 0494/04.32.47) en Emma Derynck

Kapoenen : Emma Legein ( 0477/86.04.63) en Leen
Welpen : Paulien Denul (0484/18.70.63), Gaëlle, Fabio en Aurelio
Jonggivers : Ilona Denhert (0494/04.32.47), Ward en Zidane
Givers : Zarah Van Eenoo (0493/45.00.79) en Jan

