
 

Expedition Whereto 
RYLA 2015 Weert 

 

 

 

Wie ben ik, waar sta ik voor en waar wil ik naar toe?  
 

Een 3-tal elementaire vragen die jongeren tussen de 18 en 26 jaar tijdens de 3-daagse Expedition Whereto 

beantwoord krijgen.  

Met behulp van een mengeling van workshops, trainingen en gesprekken krijgen de deelnemers een 

gevarieerd en actief programma aangeboden. Zoals het een echte expeditie betaamt, zal er onbekend 

terrein verkend worden. Er moeten zaken gevonden worden die we dagelijks nodig hebben. En uiteindelijk 

zullen nieuwe paden blootgelegd worden. 

Ga jij deze uitdaging aan? Laat je inspireren door deel te nemen aan deze RYLA te Weert. 

 

Achtergrond RYLA 

RYLA (Rotary Youth 

Leaderschip Award) is een 

trainingsprogramma voor 

jongeren die samen willen 

werken aan hun 

leiderschapskwaliteiten en 

daarmee een verschil willen 

maken in de samenleving 

waarin zij leven. RYLA is een 

begrip binnen Rotary. RC 

Leudal en RC Weert Land 

van Horne werken samen 

door hun kennis en ervaring in 

te zetten om een groep 

jongeren verder op weg te 

helpen. 

De deelnemers zijn de 

potentïele leiders van de 

toekomst en worden 

aangedragen en gesponsord 

door de lokale Rotary Club. 

 

Praktische informatie 

Datum: 13 t/m 15 November 2015 

Locatie: St. Jozefhoeve, Laurabosweg 4 te Weert  

Aanvang: Vrijdag 13 november 2015 18.00 u. 

Einde: Zondag 15 november 2015 14.30 u. 

Vervoer: Pendeldienst vanaf NS-station Weert 

Max. aantal deelnemers: 40 jongeren van 18-26 j. 

Bijdrage: € 275,- Voor rekening van de Rotary Club die de deelnemer(s) aanmeldt. 

 

Aanmelden: Aanmelding uiterlijk voor 24 oktober a.s. via het inschrijfformulier. 

 Acceptatie op volgorde van binnenkomst van aanmelding 

 

Vervolgstappen 

De organisatie neemt in de komende 2 weken persoonlijk contact met uw club op om te informeren naar 

uw kandidaat. Elke deelnemer en Rotary Club krijgt na aanmelding direct een bericht van ontvangst. 

Het definitieve programma en nadere informatie ontvangen zowel uw lokale RC als de kandidaat enkele 

weken voor aanvang van de Expeditie Whereto. 

 

Contact: Guido RIjninks (RYLA commissaris District 1550) g.rijninks@educatour.nl       06 11382644 

 

http://www.rotary.nl/d1550/activiteiten/RYLA/ 
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