KEIEN

THE WILD WEST
Nog geen jaar geleden liepen we allemaal vrolijk door Keijenborg, dat zal dit jaar anders zijn. Uit de gevangenis in Hengelo, vlak
bij Keijenborg, zijn 3 boeven ontsnapt. Het gerucht gaat nu dat zij rondlopen in Keijenborg op zoek naar geld. Zij hebben al een
bank overvallen maar willen meer. Omdat wij met een hele grote groep zijn willen wij jullie vragen om de inwoners van Keijenborg
te beschermen tegen de boeven. Omdat de boeven bang zijn voor echte stoere mannen en vrouwen gaan wij die week echte
cowboys en indianen worden. Wij zullen jullie in de loop van de week leren hoe je moet schieten, hoe je een lasso moet werpen
en een totem moet maken. Komen jullie ook?

MAANDAG 6 AUGUSTUS starten we met een gezamenlijke opening

bij de Boskuul. In de ochtend zullen wij ons mooiste cowboyhoed,
of indianentooi maken waar iedereen jaloers op is. In de middag
zal de brandweer ons leren hoe je een vuurtje moet blussen, want
dat horen echte cowboys en indianen ook te weten.
09:00 uur Gezamenlijke opening bij de Boskuul te Lobith.
16:30 uur Afsluiting van de dag bij de Boskuul te Lobith.
Meenemen: Lunchpakket, droge kleding, zwemkleding en
handdoek(en).

DINSDAG 7 AUGUSTUS

reizen we tegen het einde van de ochtend
richting Keijenborg. Als we aangekomen zijn zullen we onze
slaapplaats klaarmaken voor een paar mooie spannende nachten.
In de avond zullen we het kwaad opzoeken en er alles aan doen
om dit te bestrijden.
08:30 tot 09:30 uur bagage (en medicatie) inleveren bij het
Gildehuis te Lobith.
10:30 uur Vertrek naar Keijenborg vanaf de Markt te Lobith.
Let op: Geen slippers op de fiets, ook niet bij mooi weer!
Meenemen: Lunchpakket en fiets. Neem bij slecht weer
regenkleding mee en bij zonnig weer zonbescherming. Zie voor
bagageadvies de lijst verderop.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS We gaan vandaag overdag allerlei dingen

leren om de beste cowboy en indiaan te worden om de boeven te
kunnen pakken. We doen natuurlijk ook een heleboel spelletjes
door de hele dag heen. Aan het einde van de dag zullen we gaan
kijken of we net zulke goede cowboys en indianen zijn geworden als
die in de films.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS

slapen we heerlijk lang uit en daarna gaan
we ons even goed vermaken in het zwembad. Iedereen kan daar
laten zien welke trucs hij nog heeft, die je de rest van de week nog
niet hebt laten zien. Wanneer iedereen weer helemaal schoon is
kan er in de avond een feest gaan losbarsten. Eerst laat iedereen
zijn beste stukje cowboyfilm zien, en dan komt er een super feest!

VRIJDAG 10 AUGUSTUS

gaan we, helaas, al weer terug naar Lobith. We
hebben in Keijenborg er dan alles aan gedaan om het kwaad te
verjagen en hopelijk zal het daar dan niet meer terugkeren. Als we
in Lobith zijn zal er nog een kleine prijsuitreiking zijn voor de beste,
mooiste en avontuurlijkste cowboy of indiaan.
15:30 uur Afsluiting van de Vakantiespelen 2018 in het Gildehuis met
de ouders/verzorgers. Op dat moment kan ook de bagage (en
medicatie) worden meegenomen.

BAGAGELIJST
Label alle bagage en eetgerei met naam en groepsnummer!

DEZE SPULLEN HEB JE WEL NODIG:
• Luchtbed (1 persoons laag luchtbed) + slaapzak + kussen
• Voldoende schone kleren (waaronder zeker ook een lange
broek en warme trui)
• Kleding/kostuum en accessoires voor de bonte avond
• Nachtkleding
• Zwemkleding + handdoek(en)
• Regenkleding (bij regen in handbagage)
• Zonbescherming, zoals een pet, zonnebril en
zonnebrandcrème (in handbagage)
• Toilettas
• Medicijnen (meld dit altijd op het aanmeldformulier, zie
achterkant aanmeldformulier voor meer informatie. Kan
apart worden in geleverd bij de hoofdleiding op dinsdag om
8:30 uur)
Wij hopen dat jullie er net zo veel zin in hebben als wij hebben.
Samen gaan we proberen het kwaad in Keijenborg te bestrijden.
Dus geef je op samen met al je andere cowboyvrienden en dan
gaan we er een fantastische westernweek van maken.
We hebben een maximum aantal deelnemers dat mee kan doen,
dus wacht niet te lang met opgeven!
Geef je op via onze site www.vakantiespelenrijnwaarden.nl of kom
naar de inschrijfdag op 28 juni 2018 van 19.00 tot 20.00.
Jullie voorbeelden uit het wilde westen

COWBOYHOOFDLEIDING KEIEN
Abigail Brouwer
Rebekka Brouwer
Roald Harmsen
Niek van der Meijden
Koen Peters

• Beker, bestek en bord voorzien van naam en groepsnummer
• Zakgeld (maximaal €7,50)

DEZE SPULLEN HEB JE NIET NODIG:
• Telefoon
• Mp3-speler of spelletjescomputer
• Andere waardevolle spullen
• Energie- en sportdranken
• Kauwgom en Mentos-achtige producten
• Een snoepje meenemen kan wel, maar wij zorgen er wel
voor dat je goed en lekker kan eten. Een tas vol snoep en
chips is dus echt niet nodig.

CONTACT:

E-mail: keien@vakantiespelenrijnwaarden.nl
(hele jaar bereikbaar)
Telefoonnummer: 06-20140479
(bereikbaar van 23 juli t/m 26 augustus)

LOCATIE KEIJENBORG:

Dorpshuis “De Horst”
St. Jansstraat 6
7256 BC Keijenborg

