
Kapoenen Welpen Jonggivers

6 februari

24-UUR SPEL
We spelen het 24uur spel, dus 
als jullie om 17u naar huis wil
len gaan moeten jullie ferm je 
best doen!

1 TEGEN ALLEN
Vandaag spelen jullie allemaal 
samen nog eens deze klassie
ker. Kunnen jullie alle op
drachtjes op tijd vervullen?

Stadsspel
Wie van jullie kent het mooie 
Wenduine als z’n broekzak en 
kan het team als eerste bij 
het eindpunt brengen?

13 februari

VALENTIJNTJES
Welke koppels zijn het sterkst 
in het bosspel van vanmiddag?

VALENTIJN
Valentijn is pas morgen maar 
wij zijn al helemaal in een 
roman tische bui!

Het grote social media spel
Vandaag is het 1 x toegestaan 
om je gsm te gebruiken voor 
een activiteit. Maak zeker dat 
een paar van jullie een smart
phone mee hebben.

20 februari

WETENSCHAPSNAMIDDAG
Vandaag zullen we alles testen 
dat thuis niet kan of mag!

CARNAVAL
Vandaag kan je alles zijn wat 
je maar wilt. Kom verkleed!

Survival of the fitttest
We testen wie het beste is in 
fysieke en denkopdrachten. 
Doe kleren aan die vuil mogen 
worden.

27 februari

Oli’s grote kapoenenspel
Kom maar af als je wil weten 
wat voor spel dit is!

REAL LIFE MONOPOLY
Koop jij je eigen straat? Of ga 
je voor het hele grondplan van 
Wenduine? 

kruiswoordkwartetten 
 superheldenspel

Iets met kruiswoordraadsels 
en kwartetten. Hopelijk kun
nen jullie snel lopen...

6 maart 

SWINGPALEIS
Doe jullie dansschoenen maar 
aan en smeer je stem want 
vandaag spelen we een span
nende muziek quiz!

WELPEN VS WELPEN
Vandaag testen we a.d.h.v. 
enkele sportproeven wie van 
jullie de sportiefste welp is. 
Doe je training aan en maak je 
klaar voor de opwarming.

wie is de mol
Eén van jullie is de mol vanmi
dag. Kunnen de andere jonggi
vers hem/ haar ontmaskeren? 
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Kapoenen Welpen Jonggivers

13 maart

VOORBEREIDING PASTA TAKEAWAY
Vandaag zijn jullie allemaal 
acteurs en actrices want we 
zullen een super coole film 
maken die jullie volgende 
week te zien zullen krijgen.

QUIZ ME QUICK
Hoog tijd om nog eens te ont
dekken wie de slimste welp 
ter wereld is.

Capture the flag
Een middag vol sluipen, lopen 
en vlaggen stelen in het bos 
is altijd spennend. Doe warme 
kleren aan (als het koud is hè)

20 maart

PASTA TAKEAWAY 2.0
Tweede keer, goeie keer? Vandaag is er geen activiteit, maar bestel zeker je portie pasta voor 

vanavond.

27 maart

KNUTSELEN
Hopelijk zijn jullie niet bang 
van een spatje verf en een 
streepje gips.

RED HET ZOMERUUR
Oh nee, iemand heeft de klok 
gesaboteerd. Redden jullie het 
zomeruur mee?

Scouts olympics
Welk land krijgt de  meeste 
gouden medailles? Smeer 
 jullie kuiten al maar in!

3 april

PAASSPEL
De paashaas heeft een 
hersen schudding door te veel 
te springen. Daardoor kan hij 
niet meer goed nadenken. 
Willen jullie hem deze middag 
een handje helpen?

PAASACTIVITEIT
Morgen is het Pasen, maar wij 
vieren dat vandaag al.

Fata morgana
Kunnen jullie binnen de 3 uur 
alle fata morgana opdrach
ten uitvoeren? Wij zijn alvast 
benieuwd!

10 april

WENDUINSE ZOEKTOCHt
Kunnen jullie aan de hand van 
tips, foto’s en raadsels de rou
te volgen en de eindbestem
ming bereiken?

KAA’S LABORATORIUM
Kaa heeft allerlei experiment
jes voorbereid die hij graag 
aan jullie wil tonen. Als dat 
maar goed komt.

dagelijkse kost
Jullie mogen de leiding ver
rassen met lekkere gerechtjes 
van op een old school vuur. Wij 
voorzien het budget voor de 
ingrediënten. 



Kapoenen Welpen Jonggivers

17 april

SURVIVAL OF THE KAPOENEN
Kunnen jullie je eigen boontjes 
doppen? We nemen de proef 
op de som.

‘STADS’SPEL
Vandaag gaan we nog eens op 
stap in Wenduine city.

Turn the tables
Vandaag maken jullie zélf de 
activiteit. Je mag gerust al 
eens nadenken wat leuk zou 
zijn! 

24 april

Olympische kapoenenspelen
Wie kan er de meeste medail
les verzamelen? Wie niet slim 
is, moet snel zijn en wie niet 
snel is, moet slim zijn :) veel 
succes!

Expeditie Robinson
Kennen jullie de technieken 
nog? Vandaag testen we alles 
uit en gaan we nog een stapje 
verder.

Battle of the sexes
Een strijd tussen jongens en 
meisjes! Wie is het sterkste 
geslacht van onze jonggivers? 

1 mei

STRANDSPELLETJES
Neem een schopje mee en 
help je team naar de over
winning!

STRANDSPELLETJES
Het wordt weer mooier weer. 
Traditiegetrouw trekken we 
dus nog eens naar het strand.

TECHNIEKENNAMIDDAG
Als een echte scouts hebben 
we natuurlijk leden nodig die 
voldoende technieken beheer
sen.

8 mei

Verrassingsactiviteit
Meer info volgt!

Stratego scouts de polder  wolven 
edition

Stragego is altijd leuk! Zeker 
als er aan de overwinning een 
prijs hangt...

15 mei

GEEN ACTIVITEIT
De leiding heeft bijna examens dus vandaag is er geen activi

teit.

BBQ
We blijven hoopvol en kijken 
al uit naar een lekkere BBQ 
om dit rare scoutsjaar af te 
sluiten. Breng jullie eigen 
vleesjes mee? De leiding zorgt 
voor de rest.



We sommen de huidige* coronamaatregelen met betrekking tot na
schoolse activiteiten hier nog even op. 

min 12-jarigen 
tijdens schoolweken tot en met 11/2

Groepen tot 10 leden  leiding niet inbegrepen  mogen zowel binnen 
als buiten activiteiten organiseren; bij voorkeur in de open lucht. Men 
vraagt om zich te beperken tot 1 georganiseerde vrijetijdsbesteding 

per week. Enkel van begeleiding wordt verwacht dat ze mondmaskers 
dragen.

tijdens komende krokusvakantie vanaf 12/2 tot en met 21/2

Groepen tot 25 leden  leiding niet inbegrepen  mogen zowel binnen 
als buiten activiteiten organiseren; bij voorkeur in de open lucht.  

plus 12-jarigen
tijdens schoolweken en komende krokusvakantie tot en met 21/2

Groepen tot 10 leden  leiding niet inbegrepen  mogen uitsluitend 
buiten activiteiten organiseren met vraag om zich te beperken tot 1 
ge organiseerde vrijetijdsbesteding per week. Zowel leden als leiding 
dragen tijdens de activiteiten steeds mondmaskers (ook al is dat bui

ten de jeugdbeweging niet altijd verplicht).

Kijk op deze link voor meer info over de herschikking: https://www.
scoutsengidsenvlaanderen.be/nieuws/2021/01/26/herschikking-van-re-
gels-voor-kinderen-en-jongeren

Scouts in coronatijden 
- part 982771...

Scouts in 
bubbels van 10

* Van zodra de maatregelen opnieuw veranderen, laten we uiter
aard zo snel mogelijk het effect op onze werking weten. 

We vroegen jullie eerder al een formulier in te vullen indien je 
kind scouts kiest als naschoolse activiteit. Heb je dit nog niet 
gedaan en wil je kind alsnog naar de scouts komen? Doe dit 
dan snel via dit formulier: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcxer2v_W4Cxbqdt-
GA6MjiAvaorGGhgd1UMwdu1m6IK8UBlQ/viewform?usp=sf_link

A.d.h.v de antwoorden in dat formulier stelden wij bubbels van 
max. 10 kinderen samen. Die bubbels zullen dezelfde activiteit 
krijgen als de rest van de tak, maar dan met hun bubbel. Elke 
bubbel is voorzien van voldoende leiding.

Kan je uitzonderlijk toch een keertje niet komen? Of ben je 
ziek? Laat het ons dan a.u.b weten en stuur een sms’je naar 
de takleiding (zie ‘Contact’).

De activiteiten gaan door in open lucht, dus kleed je kind goed 
aan. Bij uitzonderlijk slecht weer, zullen we de activiteit moe
ten afzeggen bij gebrek aan plaats in onze loods.  

Om de bubbels gescheiden te houden zullen verschillende takken op 
verschillende locaties afspreken. De verschillende bubbels binnen tak
ken zullen ook daar afstand houden.
Hier spreken de takken af: 

Kapoenen:  Perseput
Welpen: LOODS 

Bubbel 1: parking - bubbel 2: voor de loods
Jonggivers: de markt

Hier start en stopt de activiteit. Activiteiten gaan nog steeds door van 
14u  17u.

-12 
Doe een mondmasker mee naar de activiteit. Je hoeft hem 
niet aan te doen, maar je weet nooit. De leiding draagt 
een mondmasker.

+12 
Draag een mondmasker.



TAKE AWAY PASTA
Zaterdag 20 maart is er de takeaway 
verkoop van onze beroemde pasta. 
Dit ter vervanging van de traditionele 
pastaavond die door covid19 jammer 
genoeg niet kan doorgaan. Volg ons eve
nement ‘pasta-avond take away  edition 
2.0’ op Facebook voor meer informatie.

Bestellen kan via: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLScNEaTbDRp-
5meCCaqDZap1j4jIMBBKvbuJauPOx_
sN1kHrWSQ/viewformZOMERKAMP 2021

Ons kamp gaat dit jaar door van 0110 juli voor de 
jonggivers. De kapoenen en welpen trekken er van 
0410 juli op uit. Meer info volgt! 

CONTAct
www.scoutingpolderwolven.be

Scouts De Polderwolven 

Brugsesteenweg +7, 8420 Wenduine

Zarah Van Eenoo (0493/45.00.79) 
& Paulien Denul (0484/18.70.63) 

Emma Legein (0477/86.04.69), 
Leen, Arno & Olivier

Paulien Denul (0484/18.70.63), 
Aurelio, Lara, Lise, Tibi & Yannou

Ward Van Eenoo (0499/48.03.13), 
Zidane & Thaïs

Groepsleiding

Kapoenen

Welpen

Jonggivers

Mijn kind kiest niet voor de scouts maar kan hij/ zij dan nog online 
activiteiten meevolgen? 

 Helaas niet. We beseffen dat dit geen leuke keuze is, en 
het is voor ons ook allesbehalve ideaal, maar het is voor ons 
 on mogelijk om er nog eens online activiteiten bij te pakken.  

Dit zal dus niet mogelijk zijn. 
Mijn kind kiest niet voor de scouts, maar kan hij/ zij dan wel nog 
 komen als de regels VERANDEREN/ op kamp? 

 Uiteraard! Van zodra de bubbels van 10 afgeschaft worden of 
wanneer er geen keuze meer gemaakt moet worden, kan ieder

een die dat wilt, gewoon weer aansluiten. Ook op kamp is er dan 
geen probleem (als de regels het toelaten).
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