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1 Themabeleving welpen 

Het spelen in thema prikkelt de fantasie van kinderen en dat zorgt ervoor dat ze zich veel meer 

betrokken voelen bij spellen en activiteiten. Welpen, vooral de jongste kinderen, leren van alles door 

te doen. Met een thema kun je op een speelse manier ook belangrijke normen en waarden 

aanstippen. Voor welpen betekent het thema ook avontuur. De junglebewoners beleven van alles en 

de welpen kunnen die avonturen mee beleven door mee te helpen of een wedstrijd met de dieren te 

doen. Probeer een activiteit altijd te laten leven door een junglebewoner op te voeren. Door 

bijvoorbeeld te zeggen dat Baloe honger heeft, zullen de kinderen eerder zin hebben om een pizza te 

gaan bakken, dan wanneer je aankondigt dat je (zonder reden) pizza gaat bakken. 
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2 Ideeën voor thema’s welpen 

2.1 Fort Emaarate 

De Bandar-log zijn op vakantie. Mowgli heeft al 

heel wat dieren ontmoet tijdens zijn verblijf in de 

jungle. Shanti is wel nieuwsgierig naar de apen 

waar hij over vertelt, ze wonen vlak bij de 

Emaarate Ruïne. Baloe en Bagheera 

waarschuwden hen dat de apen speels zijn, van 

alles verzamelen en de donkere kamers van de 

Emaarate Ruïne dus niet zomaar te betreden zijn. 

Wat zou er in die Ruïne te ontdekken zijn? Het 

verhaal gaat dat de oorspronkelijke bouwers een 

schat verstopt hebben in de Ruïne, maar het lijkt 

ook wel alsof er een geest ronddwaalt in de 

Ruïne. Zijn er dieren opgesloten en zouden er 

apen achtergebleven zijn?  

 

Mowgli en Shanti gaan op onderzoek uit. Zodra ze binnen zijn valt de deur achter hen in het slot, er is 

geen weg terug meer. De hints zijn vaag, de spelen lastig, maar iedere gang leidt weer naar een 

nieuwe kamer en ontdekkingen. Lukt het hen om de sleutels uit die kamers te bemachtigen, de schat 

te ontdekken en zichzelf - met de jungledieren - te bevrijden? 

 

2.1.1 Ideeën voor activiteiten 

 Bekijk hier activiteiten voor dit themaverhaal. 

 Bekijk hier een weekindeling voor dit themaverhaal.  
 

2.2 Gedonder in de jungle 

Chil heeft van andere vogels gehoord dat er een 

week lang noodweer aan komt. Het zal zo hard gaan 

regenen, stormen en hagelen dat alle dieren het 

beste in een schuilplaatsbubbel kunnen blijven. Ze 

hebben nog één dag om alles voor te bereiden. Bij 

de Raadsrots komen alle dieren bijeen om te zorgen 

dat iedereen veilig is. Maar er is een probleem: niet 

alle dieren passen op één plek! Daarom worden ze 

in nesten verdeeld: een nest gaat in de bubbel van 

de Guha Grotten; een nest gaat in de bubbel van het 

Wolvenhol; een nest gaat in de bubbel van de Emaarate Ruïne; een nest gaat in bubbel van de 

geheime grot achter de waterval bij de Talaab Poel. Maar hoe moeten de dieren dan onderling contact 

houden, en wie zorgt dat ze te eten krijgen? De welpen komen te hulp. 

 

2.2.1 Ideeën voor activiteiten 

 Bij elke schuilplaats doen de welpen dan een aantal activiteiten en onderweg moeten ze bij de 

andere vier andere plaatsen in de jungle iets ophalen dat nodig is voor de hulp en daar een 

dan ook een activiteit doen. 

 De welpen hebben paraplu's en regenpakken, en ze kunnen de hele tijd het weer in de gaten 

houden via Buienradar. Tussen de ergste buien door kunnen ze dan langs alle schuilplaatsen 

van de dieren gaan en hen verzorgen. 

 Water zuiveren: bekijk deze activiteit op de activiteitenbank. 

 Water ‘opvangen’: bekijk deze activiteit op de activiteitenbank. 

https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/549-fort-boyard
https://activiteitenbank.scouting.nl/kampthema-s/item/2159-fort-boyard
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/6357-water-zuiveren
https://activiteitenbank.scouting.nl/index.php/component/k2/item/1187-water-spelletjes
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 Spannend noodweer (rustige activiteit): het begint eerst zachtjes te regenen. Je kijkt naar 

boven. Eerst vallen de druppels voorzichtig. De druppels glijden langzaam naar beneden. Het 

wordt tijd om je iets beter te beschermen. Trek in je fantasie je beschermende kleding aan. Dit 

voelt als een soort bubbel. Blijf rustig ademhalen. Je voelt nu dat je alle 

weersomstandigheden aankunnen.   

 

Postenspel bubbelcircuit 

 

Naam Benodigdheden Spelverloop Organisatie Punten 

Glazen 

bubbels 

tussen de 

luchtbubbels  

Drie teiltjes, zak 

knikkers, water, 

afwasmiddel en garde, 

stoel, zeil of schone 

ondergrond, handdoek. 

Maak eerst met 

de garde sop in 

het teiltje. Haal 

de knikker met 

je voet uit de teil 

met water en 

sop en leg hem 

in de teil zonder 

de sop. 

Maak drie teiltjes 

met water en 

afwasmiddel klaar. 

In een doe je de 

knikkers. In de 

tweede worden de 

knikkers gegooid 

en het derde teiltje 

staat klaar voor de 

volgende groep 

zodat deze direct 

kan starten. 

Aantal 

overgebrachte 

knikkers 

Spel van 

versteende 

scouting 

bubbels  

Spel jeu de boules Speel het spel 

jeu de boules 
Maak een jeu de 

boules baan 
Schrijf de 

winnaar van 

het potje op 

Gooi de 

bubbel over  
Bal per tweetal  Gooi de bal 

over  
Ruimte om over te 

gooien 
Aantal keren 

dat de bal is 

overgegooit 

Sla de kleine 

bubbel over  
Pingpongspel  
Tafel per twee.  
(groepjes van 4 is twee 

spelen) 

Speel de bal 

over 
Tafel en 

pingpongspel 

klaarzetten. 

Aantal 

overgespeelde 

slagen 

Total bellen 

blazen  

 

Deze activiteit 

kan gesplitst 

worden. 

Mega bellenblaas set 
Bellenblaas frisbee, 

bellenblaas 

pistool/machine  sop en 

garde om het op te 

kloppen. 

Maak 

verschillende 

bellen. 

Leg de spullen 

klaar. Doe de sop 

in bakjes met 

stabiele- 

ondergrond. Smalle 

verpakking gaan in 

het spel om.  

Een grote 

glimlach  

Kleur je 

bubbel 
Kinder mandala 

kleurboek/plaat 
krijt , potlood met punt, 

stift, harde 

ondergrond/tafel 

Kinder mandala 

kleuren 
Tip: Zorg dat je 

potloden geslepen 

zijn. Haal de 

puntenslijper even 

weg  

Vast aantal 

punten per 

onderdeel 
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Ontwerp je 

bubbel  
Spiraal tekenset, stencil 

set, mandala-designer, 

spelden om de 

sjablonen vast te 

zetten. Stevige passers 

potloden(met scherpe 

punt) gekleurde pennen 

Teken en speel 

met de 

sjablonen van 

de tekensets 

Dit speelmateriaal 

wordt regelmatig in 

recycle shops/ 

tweede (H) kans 

winkels ingeleverd. 

Vast aantal 

punten per 

onderdeel 

Rond tollen in 

je bubbel 
Verschillende tolletjes 

en een rond dienblad 
Laat de tollen 

draaien. Ze 

raken elkaar en 

de randen van 

het blad. 

Dienblad en tollen 

klaarleggen. 
De tol die het 

langst blijft 

draaien heeft 

gewonnen. 

 
Organisatie circuit:  

 Tijd: 15 min per spel en 2 min voor wissel. Toevoegen drink- en handenwas momenten. 

 Extra benodigdheden zijn tijdmeter bv. grote zandloper, kookwekker of timer, scoreformulier/ 

bord evt. per onderdeel. 

 Je kunt groepjes van vier maken door kwartetkaartjes onder de kinderen te verdelen. De 

kinderen gaan op zoek naar hun kwartet en dat is hun werkgroep voor deze activiteit. 

 Zet alles klaar als de kinderen met een andere leiding met iets anders bezig zijn. Zorg dat de 

spullen klaar staan voordat de wisseling is. Duidelijke loopvolgorde aangegeven met route of 

nummering.  

 

2.3 De verdwenen rode bloem 

Ze zag Mowgli dwars door het kreupelhout naar beneden sluipen, naar de rivier in het dal, door de 

akkers waar de dorpelingen woonden. Bij één van de hutten stond Shanti met haar lantaarn, ze 

namen een rode bloem mee en verdwenen. "Dat ding zal sterven als ik het niet te eten geef", zei 

Mowgli, en hij legde takjes en droge bast op het rode goedje. Halverwege de heuvel ontmoette hij 

Bagheera, op wiens pels de morgendauw glinsterde. Drup, drup, drup… Shanti doet haar ogen open, 

ze voelt druppels. Dat was een spannende droom, ze zouden met die lantaarn weer gave avonturen 

beleefd hebben. Ze kijkt rond, maar… waar is haar rode lantaarn? 

 

2.3.1 Ideeën voor activiteiten 

 Wie heeft de rode lantaarn gepakt? Verwerk in het kamp verschillende hints, ga op bezoek bij 

verschillende figuren en laat de welpen hen ondervragen. Verwerk iedere dag een (lantaarn) 

variant op deze activiteit van de activiteitenbank.  

 In dromen fantaseer je over dingen die je graag zou willen doen, juist niet zou willen of al hebt 

meegemaakt. Een droomwereld is vaak te vinden in (Disney)films of liedjes (bv Aladdin, 

Nieuw Begin). Wat zouden de welpen wensen? 

 Maak een dromenvanger: bekijk de activiteit op de activiteitenbank.  

 Wie van de welpen is als Shere Khan stiekem het dorp ingeslopen? Bekijk de activiteit op de 

activiteitenbank.  

 Je eigen bubbel: verbeeld en teken je eigen bubbel. Geef elke welp een groot vel. Daarop 

tekenen ze eerst zichzelf. Om zichzelf heen tekenen ze een grote bubbel. Dan gaat elke welp 

in lotus houding zitten en doen ze hun ogen dicht. Bagheera doet dan een meditatie met de 

welpen: adem diep in en uit. Voel hoe je op de grond zit, voel je benen en je voeten, voel je 

billen, je rug, je buik, je schouders, je armen, je hart en je hoofd.  Adem dan nog een diep in 

en bij je uitademing blaas je een bubbel om je heen. Voel dan om jou heen de bubbel, is deze 

groot of klein? Wat zit er allemaal in je bubbel, welke kleuren zitten er in, welke speciale 

dingen zitten er in? Daarna mogen ze die bubbel ruimte tekenen en kleuren en eventueel 

https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/753-levend-jungle-cluedo
file://///scouting.lsc/data/data/Communicatie/7.%20Cluster%20inhoud/3.%20Spel/28.%20Voorbeeld%20zomerweken/,%20https:/activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/8695-droomvanger-van-de-ojibwe-indianen-maken
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/2054-shere-khan-in-haveli
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/2054-shere-khan-in-haveli


#avonturenzomer2020: voorbeeld zomerweekthema welpen 7 
 

schrijven wat ze ervaren in hun bubbel. De bubbeltekeningen worden in het begin van het 

kamp gemaakt en opgehangen. Aan het einde van het kamp kijken de welpen terug naar de 

bubbeltekeningen. Zou je iets willen veranderen in je tekening? 

 

2.4 Circus Haveli 

Ieder jaar is het feest in Haveli, maar dit jaar worden de slingers 

weggehaald. De dieren kijken er vreemd naar. “Mowgli, zal ik jou 

een geheimpje verklappen?” Shanti zit te wippen op haar 

boomstronk “Ik wilde als verrassing voor de dieren deze cursus 

doen”. Ze heeft een brief en een boekje van de Hocus Pocus 

Hogeschool vast, ze zijn van de goochelaar uit het circus dat naar 

Haveli zou komen. De magische stok die de directeur ooit diep uit de 

jungle had gehaald is weg, de circusdieren mogen niet naar het 

junglegebied, en zo lukken alle showdingen die ze deden niet meer. 

De bewoners van het dorp zijn teleurgesteld, nu gaat het dorpsfeest 

met de circusshow niet meer door. In het boekje staan allemaal 

goochelkunsten en circustrucjes, misschien kan Mowgli wel als 

acrobaat meedoen? Waar zouden ze een nieuwe stok kunnen 

vinden? En zouden de dieren hen kunnen helpen? 

 

2.4.1 Ideeën voor activiteiten 

 Tovenaars en heksen spel: bekijk deze activiteit op de activiteitenbank.  

 Strijders van Perkamentus: bekijk deze activiteit op de activiteitenbank.  

 

2.5 Reis over de jungle 

“Jullie zullen je wel afvragen waarom jullie deze brief van jullie 

oudoom krijgen... Nou dat zal ik jullie uitleggen.” Broer Wolf 

leest de brief voor die hij van zijn reizende oom Roel heeft 

gekregen, er zitten allemaal foto’s en kaarten bij. Hij woont ver 

weg in een prachtige jungle waar veel te eten is. “Vandaar dat 

jullie in het testament zijn aangewezen als erfgenaam op 

voorwaarde dat je laat zien wat je waard bent.” Hij heeft met 

zijn ontdekkingsreizen veel geld verdiend. Broer Wolf leest 

verder: “Het is niet voor niets dat ik op vakanties foto’s heb 

gestuurd van alle plekken waar ik geweest ben”. Shanti wordt 

ongeduldig, ok hij wil dat we iets verdienen en het zijn allemaal 

dingen waar we een (eind)feestje mee kunnen maken. “Maar 

hoe dan?” vraagt Mowgli. 
De welpen willen voor de jungledieren wel de wereldwonderen buiten de jungle bezoeken. 

Halverwege het kamp ontdekken de welpen dat er ook nog een (hoge) schuld uit staat, kunnen jullie 

een deal sluiten waar iedereen van profiteert zodat het feest door kan gaan?  

 

2.5.1 Ideeën voor activiteiten 

 Een speurtocht in je eigen omgeving, welke bouw- en natuurwonderen zijn er te ontdekken? 

 Organiseer een spelletjes dag in het werelddeel van een wonder in thema, bijvoorbeeld in het 

thema olympische spelen met daarbij de Global activiteiten van de WAGGS of oerspelen 

zoals deze activiteiten. 

 Ga een dagje zeilen, Leer hoe een kompas werkt en/of maak zelf een kompas, een 

windvaantje en/of doe een spel rond de windstreken.  

 Doe een handel-/of ruilspel zoals deze. 

https://activiteitenbank.scouting.nl/index.php/component/k2/item/1008-Tovenaars_en_heksen_spel
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/10365-strijders-van-perkamentus
•%09https:/activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/1209-dagtocht-wonderen-om-je-heen
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/556-olympische-spelen-2012-games-go-global-badge
https://nl.scoutwiki.org/Highland_games
https://www.spelensite.be/spel/het-5-dorpenspel
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 Hiking bubbel spat uit elkaar (postenspel): verstop de verschillende routetechnieken in 

ballonnen. Per post kunnen de kinderen de route, beschreven in een andere routetechniek, op 

verschillende manieren vinden in hun Scoutingbubbel (ballon). Verschillende ballon spelen: 

- de ballon zo hard oppompen zodat hij uit elkaar spat. 

- de lucht in de ballon verwarmen door hem iets boven een warmtebron (kaars, 

aansteker, gaatje branden met een vergrootglas) 

- ballonnetje trap. 

- met dartpijltjes op een ballon gooien ( spijkers kan ook) 

- de ballon in een bak met punaises gooien 

 Route technieken: scoutpedia.nl 

- ogen 

- bolletje-pijltje 

- kralenroute 

- strippenkaart 

- coördinatenroute 

- doolhof 

 

2.6 Ruimtebewoners in de jungle 

In de jungle staat een ufo/ruimtevaartuig. Daar vlakbij 

zitten twee buitenaardse wezens. De een is heel 

enthousiast over al het groen en blauw van de natuur om 

hem heen. De ander moppert dat hij zijn planeet mist. Hij 

begrijpt niet waarom hij nu hier zit. Wat is er gebeurd?  

 

Thema-onderdelen: 

 Mysterie: waarom is het ruimtevaartuig hier en 

kapot? 

 Hulp nodig: het ruimtevaartuig moet gerepareerd worden. De wezens weer terug naar hun 

planeet, met groene planten. 

 Conflict: een ruimtewezen heeft het ruimteschip bewust laten crashen, zonder dat de ander 

het wist. Ze zijn boos op elkaar, begrijpen elkaar niet. 

 

2.6.1 Themaverhaal 

Opeens is de lucht fel verlicht, een vreemde donder klinkt uit de jungle. Zoiets heeft Shanti nog nooit 

gehoord. Snel rent ze naar de Khaali Jagah Vlakte. Er staan allemaal dieren omheen. In de mist ziet 

ze ook Mowgli staan. Ze rent naar hem toe en vraag: “Ga je mee kijken?” 

 

Midden in de jungle staat ineens een ufo/ruimtevaartuig. Daar vlakbij zitten twee buitenaardse 

wezens. Als de welpen bij hen komen, horen ze het ene wezen (EW) tegen het andere (AW) vertellen 

hoe mooi hij het hier vindt; zo groen, al die planten, en het blauw, al het water. De ander moppert dat 

hij zijn eigen planeet en zijn familie mist, ze moeten hulp roepen “EW, phone home”. Maar de UFO is 

stuk, dus het lukt EW niet om hulp te vragen bij zijn eigen familie. AW vertelt aan de welpen dat hun 

ruimtevaartuig door de ruimte vloog. Hij sliep en toen hij wakker werd, waren ze met een kapot 

ruimtevaartuig hier in de jungle. Wat nu?  

 

De welpen gaan hen natuurlijk helpen. In de loop van de week vinden ze steeds meer onderdelen van 

het ruimteschip. Ze vinden ook de blackbox en dan blijkt dat het wezen dat de aarde zo mooi vindt 

(EW), het ruimteschip bewust onhandig heeft laten landen in de jungle. 

 

De jungledieren laten de buitenaardse wezens zien hoe het op de aarde is. Ze blijven daarbij wel in 

hun eigen junglegebied, maar dat vinden de buitenaardse wezens geen probleem. Daar is al genoeg 

te zien en te doen. De twee buitenaardse wezens denken bij de verschillende junglegebieden aan hun 
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eigen planeet of andere planeten waar ze waren, ze vertellen de welpen over die planeten, hun 

planeet en de spelletjes die ze daar doen. De welpen laten zien hoe planten hier groeien (sterrenkers 

gaat snel, de eerste dag van het kamp al beginnen) en hoe je ze verzorgt. De twee wezens kunnen 

dan op hun planeet ook planten laten groeien. Ze laten zien hoe je water op kan vangen en kan 

filteren. Ze doen ‘aardse’ spelletjes met de wezens.  
 

Aan het eind van het kamp zijn de (sterrenkers)plantjes gegroeid. Het ruimteschip is gerepareerd. 

Tijdens de bonte avond wordt het afscheidsfeest van de buitenaardse wezens gevierd. Ze krijgen de 

plantjes mee. En ook tekeningen van de welpen bijvoorbeeld over de dieren, landschap. Samen met 

alle jungledieren zwaaien we ze uit.  

 

2.6.2 Tips voor themafiguren 

Themafiguren EW en AW: vreemde kleuren, vreemde dingen op hun hoofd. Het ene ruimtewezen 

vertelt steeds weer over al het moois van de aarde; al dat groen, het water. Het andere ruimtewezen 

moppert regelmatig; hij mist zijn familie, zijn planeet. Beiden kijken elke dag met verbazing en 

verwondering naar de sterrenkersplantjes die groeien. Ze zijn boos op elkaar en ze begrijpen elkaar 

niet, maar dat was nooit een probleem, als de een links neemt stuurt de ander rechts en gaan ze 

normaal rechtdoor, hier op aarde is dat onhandig. Ze zijn blij met de oplossing om plantjes mee te 

krijgen. Ze zijn dan niet meer boos op elkaar en gaan elkaar begrijpen. 

 

Tips voor aankleding: Ons planetenstelsel op schaal, met daar ergens verder weg, de planeet van de 

ruimtewezens. In de bibliotheek en op internet is veel informatie te vinden over het heelal en ons 

planetenstelsel. 

 

2.6.3 Ideeën voor activiteiten 

Sterren kijken 

Vanaf de Raadsrots kan je avonds super ver de ruimte inkijken. De ruimtewezens vertellen over hun 

reis door de ruimte. Ze oriënteren zich op de sterren. Sterren die samen een figuur vormen worden 

hebben een naam gekregen, bijvoorbeeld de Grote Beer. Die is op het Noordelijk Halfrond makkelijk 

te vinden. Door de Grote Beer kan je ook makkelijk de Poolster vinden. 
Tijdens een zomerkamp is het nog lang licht. Dan is het niet zo makkelijk om sterren te kijken met de 

welpen. Je kan ook in een donkere ruimte de sterren op het plafond of op een zwart doek op het 

plafond maken. Maar liever buiten, ook i.v.m. het coronaprotocol. Gebruik bij het sterrenkijken een 

sterrenkaart. Geef de welpen een kaartje van een sterrenbeeld (bijvoorbeeld de Grote Beer) en laat ze 

die zoeken. 

 

Planetenbal 

Dit spel spelen de buitenaardse wezens op hun planeet. Ze gooien, schoppen ballen door de gaten. 

Wie heeft de meeste punten? Van een grote doos of karton maak je een doel. Bij de gaten schrijf je de 

namen van de planeten (in het Nederlands). 
(Uit Cub Scout & Webelos Scout Program Helps 1992-93 - Boy Scouts of America) 

 

Verdwaald in de ruimte 

In de Guha Grotten is het oppassen, want daar is het heel donker. Mang vertelt hoe ze toch in het 

donker kan zien. De ruimtewezens vertellen dat het wel eens gebeurt, dat ze verdwalen in de ruimte. 

Er is dan iets misgegaan met hun ruimteschip. In de ruimte is het donker. Gelukkig zendt het 

ruimtecentrum van hun planeet een geluid uit. Door daar op af te gaan, komen ze weer thuis. 
Een welp is het ruimtecentrum op de planeet. De andere welpen zijn ruimteschepen. Ze hebben een 

blinddoek (hun das) voor hun ogen. Als ze geblinddoekt zijn, gaat het ruimtestation op een andere 

plaats staan. De ruimteschepen lopen voorzichtig door de ruimte, zo zoeken naar het ruimtecentrum. 

Als ze tegen het ruimtestation aanlopen, zegt die ‘bliep bliep’. Ze blijven bij het ruimtecentrum en zijn 

dan samen ruimtecentrum. 
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Variatie: Het ruimtestation zegt af en toe ‘bliep bliep’, zodat de ruimteschepen op het geluid kunnen 

afgaan. Of het ruimtestation zegt ‘bliep bliep’, als een ruimteschip op een bepaalde afstand van het 

ruimtestation komt. 
(Uit: Ethics in action for Cub Scouts – Boy Scouts of America) 

 

Communicatiespelletjes 

Contact maken met de buitenaardse wezens is eerst niet makkelijk, werk daarom pictogrammen, 

uitbeelden, andere ‘letters’ zoals het junglealfabet. 

 

Planeten knutselen 

Ons planetenstelsel laten zien, waarbij de afstanden op schaal (bepaald aantal stappen) zijn. Zie 

daarvoor hier een uitleg. Dit doe je buiten op een grasveld. 

 

Hoe ziet de planeet van de ruimtewezens eruit? 

 Huizen, vervoer, bewegen, kleuren. 

 Dieren (uitbeelden door een welp of meer welpen samen, bijvoorbeeld vogel met een slurf. 

Dan heb je een welp nodig voor de vleugels en een welp voor de slurf, namen verzinnen, 

geluiden). 

 

Aanvullende ideeën 

 Sterrenkers zaaien, de eerste dag al. Het groeit snel. De plantjes verzorgen. 

 Water zuiveren: bekijk deze activiteit op de activiteitenbank. 

 Water ‘opvangen’: bekijk deze activiteit op de activiteitenbank. 

 De ruimtewezens laten kennis maken met de gebieden in de jungle (zie zomerweek welpen). 

 Tekeningen, beelden, collage over de aarde. Dit kan aan de buitenaardse wezens 

meegegeven worden. Bekijk deze activiteit op de activiteitenbank. 

 ‘Nederlandse, aardse’ spelletjes: bijvoorbeeld: 

o Hollandse leeuwen 

o Speurtocht langs dieren, knuffeldieren, dierenplaatjes 

o Ren je rot over dieren op de aarde 

o Vies en lekker (wat vinden de welpen lekker, wat vinden de ruimtewezens lekker) 

o Kegelen 

o Hindernisbaan 

o Dierengeluidenspel 

o Waterspelletjes (op de aarde is veel water, varen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proefjesmetboefjes.nl/zonnestelsel-maken/
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/6357-water-zuiveren
https://activiteitenbank.scouting.nl/index.php/component/k2/item/1187-water-spelletjes
https://www.scouting.nl/downloads/spel/op-kamp/voorbeeldprogramma-s-zomerweken-2020/5865-voorbeeldprogramma-zomerweek-welpen
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/10230-smaakwater-maken
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/125-nachtwacht-dierengeluidenspel


#avonturenzomer2020: voorbeeld zomerweekthema welpen 11 
 

3 Rustmomenten tijdens een welpenkamp 

In elk kamp is het belangrijk om te zorgen voor voldoende rustmomenten. En zeker in deze speciale 

situatie is het goed om af en toe een kleine activiteit te bieden waarbij de welpen weer even bij 

zichzelf tot rust komen in hun eigen bubbel. Hierbij wat ideeën voor dat soort kleine activiteiten: 

 

3.1 Droomkaarten 

Korte begeleide rustmomenten om even rustig te worden. Laat de welpen lekker gaan liggen in het 

gras of binnen op kussens. Laat ze hun ogen sluiten en hun handen op hun buik leggen. Dan heel 

diep in en uit ademen. Lees de droomkaarten in rustig tempo voor. Door het luisteren naar jouw stem 

kan zo de rust in je groep komen. 

 

Droomkaart 1: jungle 

Je bent in de jungle en kijkt naar de bomen. Apen (thema figuur) springen van tak naar tak. Ze zijn 

super druk bezig. Laat ze maar lekker spelen. Adem rustig in en uit. Wat voel je als de apen (thema 

figuren) voorbij springen? 

 

Droomkaart 2: Baloe 

Je bent even Baloe. Bedenk dat het kamp voorbij is. Je maakt je klaar voor de winterslaap. Je kruipt in 

je holletje en maakt jezelf klein. Het is donker en knus om je heen. Je bent dicht bij jezelf en rust 

lekker uit. Adem rustig in en uit. Hoe voelt het om Baloe te zijn? 

 

Droomkaart 3: Chil 

Je bent even Chil. Als grote arend vlieg je omhoog. Je bent los van de grond. Hoe voelt het om zelf te 

vliegen? Als Chil verken je de omgeving uit de lucht. Waar zou jij naartoe willen vliegen? Adem rustig 

in en uit. Hoe voelt het om Chil te zijn? 

 

Droomkaart 4: Mor 

Bedenk dat je Mor zelf bent. Mor is trots en pronkt met zijn prachtige pauwenstaart. Hij loopt trots in 

het rond. Waar ben jij als Mor trots op? Laat jezelf zien. Adem rustig in en uit. Hoe voelt het om pauw 

te zijn? 

 

3.2 Andere rust-ideeën 

 De welpen zitten of liggen op het gras. Ogen dicht. Wat horen ze (het ruisen van de wind, de 

vogels), wat voelen ze (de warmte van de zon, de wind). Met hun ogen open kijken ze om zich 

heen naar de kleuren van de bomen, van de lucht, de wolken. Ze kunnen dit eventueel 

tekenen of in een collage verwerken. Of er later met elkaar over praten. 

 Luisteren naar de podcast Dahinda via www.100jaarwelpen.nl.  

http://www.100jaarwelpen.nl/





