
ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER - DECEMBER 2020 

*Onze activiteiten gaan steeds door in de scoutsloods (Brugsesteenweg +7, 8420 Wenduine) tenzij anders vermeld. 
Mogen wij ook vragen om op tijd* te komen (niet op voorhand) en om als ouder niet te blijven hangen aan de poort. 

 Kapoenen Welpen Jonggivers 

19 september STARTDAG STARTDAG STARTDAG 

26 september STRANDSPELLETJES 
Neem een schopje mee, want we zullen 

het strand eens gaan verbouwen 
vandaag. 

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

met de leukste estafette-, en 
strandspelletjes. 

LOKAAL MAKE-OVER 
Het jonggiverlokaal licht er wat triest 
bij... We zullen dit eens goed onder 

handen nemen! Neem gerust spulletjes 
van thuis mee die je niet meer nodig 

hebt om het lokaal te versieren J  

3 oktober MONOPOLIE ROND DE WERELD 
Kennen jullie al veel landen? En weten 

jullie wat er typisch die landen is? 

STRATEGO 
Vandaag halen we deze klassieker nog 
eens van onder het stof. Welk team zal 
als eerste de vlag van het andere team 

veroveren? 

VORM DE REGERING! 
Vandaag zullen de jonggivers zelf hun 

regering moeten vormen.  
Kom gerust in jullie beste outfit. 

10 oktober SURVIVAL MIDDAG 
Zijn jullie wel zo groot en sterk als jullie 

zeggen? We kijken vandaag of jullie 
kunnen overleven in een bos… 

HET BOSMYSTERIE 
In het bos van Wenduine gebeuren de 

laatste tijd heel veel rare dingen. 
Kunnen jullie ontdekken wat er aan de 

hand is? 

BAKE OFF VLAANDEREN 2020 
Laat vandaag maar eens zien wie de 

beste chef is van de jonggivers. 

17 oktober ZWEMMEN 
Neem allemaal jullie zwemgerief en 2 euro mee. Denk eventueel ook aan een 
drankje en een vieruurtje want van al dat zwemmen kan je honger krijgen J. 

PICTOGRAMMENSPEL 
Vandaag zullen we een spel spelen in 

het bos waarbij we niet alleen ravotten 
maar ook nadenken. Trek kleren aan die 

vuil mogen worden. 

24 oktober EI SPEL 
Zijn jullie handjes stoer genoeg voor de 
opdrachten, maar zacht genoeg voor 

een eitje?  

KNUTSELEN 
Wat we juist gaan maken, kunnen we 
nog niet verklappen, maar het wordt 

zeker en vast weer een zalig 
scoutsaandenken. 

DE GROTE QUIZ 
Wie o wie is de slimste jonggiver? Haal 

alvast maar al je kennis boven. 

31 oktober WEERWOLVEN 
Halloween, volle maan en natuurlijk ook 

die enge weerwolven. Brrr, zijn jullie 
bang? 

HALLOWEENSPEL 
Denk aan heksen, weerwolven, spoken… 
Wij krijgen nu al schrik, en jullie? Kom in 

je leukste halloweenoutfit. 

HALLOWEEN 
Vandaag toveren we ons lokaal om tot 
een echt spookhuis aan de hand van 
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verschillende spelen! Kom in jullie 
engste outfit! 

7 november EXPERIMENTJES 
Zijn jullie echte wetenschappers? Neem 
jullie gigantische brein maar mee naar 

de activiteit. 

FILMAVOND (17u – 19u) 
We bouwen ons lokaal nog eens om tot 
een echte cinema. Breng een dekentje 
mee voor de gezelligheid, wij zorgen 

voor de rest. 

EEN TEGEN ALLEN 
Vandaag zullen de jonggivers het tegen 
elkaar moeten opnemen, zorg er zeker 

voor dat je het competitiebeest in je 
naar boven haalt. 

14 november TAKE AWAY PASTA (GEEN ACTIVITEIT) 
Er is vandaag geen activiteit. De leiding is te druk bezig met het maken en verkopen van onze overheerlijke spaghettisaus. 

Komen jullie ook een potje halen? 
Meer info volgt. 

21 november KNUTSELEN 
Het is nog een geheimpje wat we zullen 
maken, maar ik zou wel komen als ik jou 

was… J 

TECHNIEKENNAMIDDAG 
Vandaag leren we jullie dé 

basistechnieken aan om te overleven als 
een echte scoutser. 

EXPEDITIE ROBINSON 
Wie van jullie is de sterkste? Ga alvast 

maar trainen want er zal gezweet 
worden! 

28 november SINTERKLAAS 
Hij is weer in het land en komt speciaal voor ons naar Wenduine.  

Meer info volgt. 

SNAPCHATSPEL 
Vandaag hebben de jonggivers veel 

geluk want ze moeten voor één keer 
hun smartphone gebruiken tijdens een 
activiteit. Vergeet zeker je scoutshemd 

niet! 

5 december KERSTFEESTJE (16U – 19U30) 
Koop een klein cadeautje (ongeveer 3 

euro) want vanavond mogen jullie elkaar 
verrassen met een kerstcadeautje. 

KERSTFEESTJE (16u – 19u30) 
Het lijkt misschien vroeg, maar wij laten 
ons nu al eens goed gaan op de foutste 
kerstmuziek. Trek je dansschoenen aan 

en zorg voor een cadeautje van 
ongeveer 3 euro. 

DE 5 ZINTUIGEN 
Wie van de jonggivers heeft de beste 
zintuigen? Vandaag zullen we het te 

weten komen! 

12 december GEEN ACTIVITEIT 
De leiding heeft binnenkort examens L 

GEEN ACTIVITEIT 
De leiding heeft binnenkort examens L 

KERSTFEESTJE 
Als laatste activiteit van dit jaar sluiten 

we af met een kerstfeest, het is de 
bedoeling dat iedereen een cadeautje 
koopt van minimaal 5 en maximaal 10 

euro voor een onbekende. 



DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
Vrijdag 23 oktober is het weer 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!  

 

SCOUTS IN BUBBELS 
Dit jaar zullen we onze scouts opdelen in 2 bubbels. Dit doen we omdat we zo 
meer inschrijvingen kunnen toelaten. De eerste bubbel bestaat uit de kapoenen 
en welpen, de tweede bubbel uit de jonggivers. 
*Kapoenen en welpen zullen activiteit hebben van 14u-17u, jonggivers van 
14u15-17u15. Gelieve deze uren echt te respecteren en uw kind niet vroeger of 
later af te zetten. Als deze uren veranderen, krijg je een sms’je van de takleiding. 

 

 

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 zo snel mogelijk vanaf 20 
september 2020. 

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 zo snel mogelijk vanaf 20 september 
2020. 

JAARTHEMA 
 ‘t Zal wel zijn! Een jaarthema dat even uitdagend als relevant is. We gaan ermee aan de slag, zoals steeds op en top scoutesk: met onbevangen speelsheid en 
onverslijtbare vriendschappen. Alle oplossingen gaan we onderweg niet vinden, misschien lopen we zelfs af en toe wat verloren. Samen bouwen we aan sterke 
fundamenten en verliezen we nooit de draagkracht van de leidingsploeg uit het oog. Oplappen, aansterken, of bijschaven: het belang van de groep, en iedereen 
die er deel van uitmaakt, staat voorop. Leiding biedt een luisterend oor, zorgt voor geborgenheid en af en toe wijze raad. Ook geven ze zelf aan wanneer het hun 
petje overstijgt. We staan nooit alleen en zijn elkaars vangnet waar nodig. Zo werken we vlijtig verder aan een wereld die beter is dan we haar gevonden hebben. 

 

CONTACT 
www.scoutingpolderwolven.be 
Scouts De Polderwolven  
Brugsesteenweg +7, 8420 Wenduine 

Groepsleiding 
 

Kapoenen 
 

Welpen 
 

Jonggivers 

Zarah Van Eenoo (0493/45.00.79) & 
Paulien Denul (0484/18.70.63) 
Emma Legein (0477/86.04.69), Leen, 
Arno & Olivier 
Lara Blomme (0472/57.49.22), 
Paulien, Lise, Tibi & Yan-nou 
Ward Van Eenoo (0499/48.03.13), 
Zidane & Thaïs 

 


