
Kapoenen Welpen Jonggivers Givers

18 september

Startdag
Vandaag gaat het scoutsjaar terug van start. Willen je vriendjes ook eens proberen? Breng ze dan gewoon mee zodat 

ze zelf kunnen zien hoe mega-super-de max de scouts wel niet is! 
Ouders zijn welkom om 17u voor een drankje en een kleine smikkeling.

25 september

Strandspelletjes
Nu het nog mooi weer is 
trekken we samen naar het 
strand! Breng jullie schop en 
emmer mee als je dat hebt.

Mijnenveld
Kunnen jullie Wenduine door-
kruisen zonder op de mijnen 
te stappen? Dat komen we 
tijdens dit stadsspel te we-
ten!

2 oktober

Strandspel
De leiding wou een 
zandkastelenwedstrijd 
 houden, maar leiding Oli 
is het strand materiaal 
vergeten. Help jij het 
terugvinden. En vooral... 
Wie kan zich erna toch 
nog kronen tot beste 
strandkastelenbouwer?

Komen eten!
Haal jullie beste kook-skills 
maar boven! Met een klein 
budget dat jullie van ons 
krijgen, zullen jullie een 
volwaardige maaltijd op 
tafel moeten toveren. 
Veel succes! 

9 oktober

Stratego
Doe jullie loopschoenen 
maar aan, bereid je goed 
voor, want 1 team zal Wen-
duine deze middag kunnen 
veroveren.

Belspel
In dit spannende spel zullen 
jullie je goed moeten ver-
stoppen voor het team dat je 
op de hielen zit. Wie zal het 
minst gevonden worden? 
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16 oktober

Dromenland
Denk eens na over een 
activiteit dat je altijd al 
hebt willen doen in de 
scouts? Wij proberen deze 
(haal bare) droom waar te 
maken!

Karaoke night
Wie van jullie klinkt als een 
echte nachtegaal? 
Smeer jullie stembanden 
maar al in! 

23 oktober

Bosspel
Klaar om kampen te bou-
wen en nog eens te sluipen 
in de Wenduinse bossen?

Levensgroot stratego
Een klassieker, maar wie 
zal als eerste de vlag van 
de tegenstander kunnen 
stelen?

30 oktober

Halloween
Morgen is het Halloween. Dat vieren we met een ver-
kleedfeestje. De activiteit gaat door van 16u-20u. 

Stadsspel
Wie kent Wenduine als z’n 
broekzak? Dat komen we 
vanmiddag te weten.

6 november

Levend ganzenbord
Ben jij goed in gezelschap-
spelletjes? Dan is dit zeker 
een activiteit voor jou! 

Dropping
Wie van de givers kan als 
eerste de loods bereiken? 
Wij zijn alvast benieuwd!

13 november

Eén-tegen-allen
Vandaag gaan we nog eens 
voor een klassieker! Kunnen 
jullie op tijd alle opdrachten 
vervullen?

Masterchef Wenduine
Vandaag zullen jullie in 
teams voor de leiding moe-
ten koken en presenteren. 
Welke groeps kroont zich 
tot masterchef?
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20 november

Swingpaleis
Warm je zangstem maar 
al op want wij gaan 
swingeeeeennnn! 

Dropping
Welke jonggiver kan als eer-
ste de loods bereiken? Wij 
zijn alvast benieuwd!

27 november

Sinterklaas
De sint is in het land! Zijn jullie braaf geweest? Wie 
weet komt die lieve goede man ons dan wel een be-
zoekje brengen.

Sinterklaas
Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest dit jaar en krij-
gen jullie een cadeautje!

4 december

Kerstmis
JINGLE BELLS! Het is bijna kerstmis. Breng een ca-
deautje mee van max 5 euro (unisex). Wie kan jij ver-
rassen met jouw cadeau? 
De activiteit gaat door van 16u-20u.

Kestfeest!
Om het jaar goed af te sluiten houden we vandaag een 
kerstfeestje met een hampje, drankje en bijhorende spelle-
tjes.

11 december

Geen activiteit
De leiding heeft examens (bleh!) We zien jullie heel graag terug in 2022!



“Dromenland in zicht”

“Scouts en gidsen. Speelse durvers 
en dappere dromers. Samen brengen 
we onze fantasie tot leven en worden 
grootse dromen onvergetelijke verha-
len.

Dit jaar varen we mee op een fan-
tastisch inlevingsschip, op zoek naar 
ons eigen dromenland. Zorgeloos op 
verkenning naar het magische gou-
den randje van scouting.”

Meer weten over het jaarthema? 
Neem dan een kijkje op https://www.
scoutsengidsenvlaanderen.be/leiding/
ondersteuning/leiding/jaarthema/dro-
menland-zicht  

Scouts om de twee weken,
hoezo?

Jaarthema ‘21-’22

Vorig jaar was een speciaal scoutsjaar: bubbels, wel scouts - geen 
scouts, mondmaskers - geen mondmaskers, zomerkamp...

Maar na al de corona-miserie, botsten we deze zomer op een 
nieuw probleem: leidingstekort. Na het scoutskamp konden we 
het echter niet over ons hart krijgen om ermee te  stoppen. 
En daarom zet sommige leiding zich nog een extra jaartje in en 
gaan we zo door met onze scouts. Het zal er wel een tikkeltje an-
ders uitzien: 

Elke tak zal (ongeveer) om de twee weken activiteit hebben. De 
leiding komt wel elke week, waardoor we elke tak van voldoende 
leiding kunnen voorzien. Ook hebben we een grote ploeg ‘vliegen-
de  leiding’, zij zullen telkens bijspringen waar nodig.

Het is dus super belangrijk (lees: van levensbelang) om de kalen-
der goed in de gaten te houden, want soms wijken de activiteiten 
wat af doordat sommige ‘speciale’ activiteiten soms samen met 
een andere tak doorgaan. 

We willen jullie dan ook zo veel mogelijk op de hoogte houden via 
sms, maar de activiteiten gaan dus door zoals vermeld op deze 
kalender van 14u-17u, we spreken altijd af aan de loods (tenzij 
anders vermeld).

Dag van de jeugdbeweging 2021

Dit jaar gaat de dag van de jeugdbeweging door op
 vrijdag 23  oktober 2021. Doe je scoutshemd en/of sjaaltje aan en ga 
in uniform naar school. Neem een coole foto van jezelf en deel hem 
op sociale media met de hashtag #DVDJB

https://www.dagvandejeugdbeweging.be

3 tips voor een super scoutsjaar
1. Doe een koekje en een drankje mee. 
Van al dat spelen kan je honger en dorst krijgen dus 
voorzie jezelf van een vieruurtje.

2. Doe kleren aan die vuil mogen worden, zo kan je alle activi-
teiten zorgeloos meespelen.

3. Breng je goed humeur mee ;)
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OPNIEUW INSCHRIJVEN?
1. Registratie Groepsadministratie: 
Surf naar de website www.groepsadmin.scoutsengidsenvlaande-
ren.be, klik op “gebruiker aanmaken” en volg de stappen. Pas 
dan de gegevens van uw kind aan. 
Als je vorig jaar reeds een gebruiker aanmaakte, kan je deze stap 
overslaan.

2. Vul de steekkaart in op de Groepsadministratie.
Eens je je geregistreerd hebt, kun je online de individuele steek-
kaart invullen en op elk moment van het jaar bijwerken. 

3. Betaling lidgeld
Schrijf €37,00 over op het rekeningnummer BE72 4732 1833 3116 
met als mededeling ‘Lidgeld + NAAM + TAK’.
Gelieve dit te doen voor 10 oktober. 
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Eerste inschrijving
1. Registratie online:
Vul het formulier in op onze site. 
Surf naar www.scoutingpolderwolven.be en klik op ‘lid worden’. 
Vul in.

2. Registratie Groepsadministratie: 
Surf naar de website www.groepsadmin.scoutsengidsenvlaande-
ren.be, klik op “gebruiker aanmaken” en volg de stappen. Pas 
dan de gegevens van uw kind aan. 

Log je nu in en vul de individuele steekkaart in (via het tab-
menu).

3. Betaling lidgeld
Schrijf €37,00 over op het rekeningnummer BE72 4732 1833 3116 
met als mededeling ‘Lidgeld + NAAM + TAK’.
Gelieve dit te doen voor 10 oktober. 

Problemen bij de inschrijving? 
Stuur een mailtje naar polderwolven@gmail.com of spreek ons 
aan voor of na een activiteit. 

vliegende leiding


