Jungle Experience
Samen met honderden andere Akela’s, Baloes,
Bagheera’s en Raksha’s de jungle verder ontdekken en
avonturen beleven in de wereld van de welpen. Dat is Jungle
Experience! Jungle Experience wordt in 2020 twee keer
georganiseerd voor alle welpenleiding van Nederland. Dit wil je niet
missen!
Wat is het?

In 2020 is het feest, want dan bestaan de welpen in Nederland 100 jaar.
Jij wordt daarom uitgenodigd voor één van de twee lange weekenden
speciaal voor welpenleiding. Een weekend boordevol inspiratie en thema
waarin we samen op avontuur gaan om de jungle verder te ontdekken en
gave dingen te beleven.
Tijdens het weekend van vrijdag tot en met zondag ga je verder
ontdekken hoe gaaf het welpenspel is en wat er allemaal nog meer mee te
organiseren valt. Jij weet natuurlijk al veel; maar in dit weekend ervaar je
nog meer mogelijkheden en leer je hoe je nieuwe programma ideeën kunt
uitvoeren in je eigen groep of regio.
Wij zorgen voor alle ingrediënten van een geslaagde Jungle Experience
en jij bepaalt aan welke programma’s je mee wilt doen en hoe je
weekend er precies uit ziet. En wat is leuker dan met honderden
andere welpenleiding kennis te maken en het samen te beleven en de
welpenverjaardag te vieren?
Over eten en drinken hoef je je tijdens Jungle Experience
geen zorgen te maken. Alle maaltijden en de koﬃe en thee
zijn verzorgd en natuurlijk inbegrepen in de deelnemersbijdrage.

chrijven?
Meer informatie of direct ins
l/jungleexperience
Check www.100jaarwelpen.n
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Jungle Experience – Hét weekend voor welpenleiding
Scoutinglandgoed Zeewolde
Kies een van de weekenden:
weekend 1: 24-26 april of weekend 2: 1-3 mei
Alle welpenleiding van Nederland van 17 jaar en ouder
69,50 euro, inclusief programma en basisvoeding

Vrijdag

Aan het eind van de middag of begin van de avond ontvangen we je graag
in de jungle. Welkom geheten door de enthousiaste jungledieren maak je
kennis met andere deelnemers aan de Experience, kom je tot rust na je
lange reis in het wolvenhol en sterk je aan met een eenvoudige maaltijd.
Natuurlijk zet je ook je eigen tent op en kun je alvast deelnemen aan
verschillende (inloop)activiteiten of even ontspannen bij het kampvuur
of aan de bar in de huiskamertent. Deze avond openen we met alle
welpenleiding ons welpenthemaweekend in stijl.
Zaterdag

In de ochtend ontbijten we allemaal samen, centraal in het wolvenhol
of lekker buiten in het zonnetje. Deze dag staat in het teken van verder
ontdekken, zelf spelen en nieuwe spelvormen en toepassingen proberen
en beleven. Na de centraal verzorgde lunch kun je samen met anderen
nieuwe spelen leren en ontwikkelen of werk je mee aan een gezamenlijk
(avond)programma. Na het diner, natuurlijk helemaal in thema, is het tijd
voor nog meer spel en ontspanning en een gezamenlijk kampvuur en
junglefeest waarbij iedereen wordt uitgenodigd zijn of haar beste (dans)
beentje voor te zetten.
Zondag

Na een goed ontbijt starten we weer met leuke activiteiten. We leren
verder door te doen of ontspannen nog even in de ochtendzon en
verstevigen de nieuwe vriendschappen met de Kaa’s, Marala’s, Hathi’s en
andere welpenleiding. Na nog een workshop en een verrassende activiteit
sluiten we het weekend af met alle welpenleiding en is het tijd om terug
te keren naar huis. Vol nieuwe en frisse ideeën om de eigen welpen in de
horde een nog leukere tijd te kunnen geven in jullie eigen jungle.

Twijfel je niet meer?
Schijf je dan meteen in!

