Scouts lede present

THE WILD WEST
of
HAN SUR LESSE
KAMP 2018

THE WILD WEST
Thema
Welkom in het oude wilde westen van de Ardennen. Hier komen cowboys en indianen samen om te onderhandelen over levensbelangrijke zaken. Dit jaar slaan we onze tenten op in het dorpje Han Sur Lesse. Maar
voor we onze revolvers of pijlen bovenhalen, geven we eerst wat belangrijke informatie mee.

PRIJS
$101,5

Kapoenen, Kabouters & Welpen

NOODNUMMERS

ANDY VAN CAUTER
0479 60 02 32

JULES MATTON
0477 05 67 84

$159,5

Jonggidsen & Jongverkenners
Gidsen & Verkenners

BE34 7371 1104 0690

met vermelding van naam + tak

KAMPINFORMATIE
KAMPADRES

Impasse De La Boverie 12
5580 Han Sur Lesse

BEZOEKDAG & BBQ

Op 8 juli nemen we afscheid van de jongste takken via een bezoekdag
met BBQ.
Inschrijven kan tot 29 juni op scoutslede.be.
(Meer informatie over de prijs vind je in The Saloon)

BB Q

$12,5 voor volwassenen +12J
$7,5 voor kinderen van 6 tot 12J
Gratis voor kinderen - 6J

overzicht

KAMPplanning
Vrijdag 29 juni ( Scoutslokaal Impse Dam)
Binnenbrengen bagage oudste takken
18.30u : Bagage Jonggivers
19.00u : Bagage Givers
Zaterdag 30 juni ( Scoutslokaal Impse Dam)
Inladen camion + vertrek voorkamp
08.00u : Voorkamp Leiding
09.00u : Voorkamp Gidsen en Verkenners
Maandag 2 juli (Sporthal “De Ommegang”)
Vertrek kamp jongste takken met bagage + vertrek Jonggivers
10.00u : Vertrek bus voor Kapoenen, Kabouters, Welpen,
Jonggidsen en Jongverkenners
Zondag 8 juli (Kampadres Han Sur Lesse)
Afscheid jongste takken met bezoekdag en bbq
12.00u-16.00u : Bezoekdag met bbq
Donderdag 12 juli ( Station Lede)
Einde kamp oudste takken
17.00u : Afscheid Jonggidsen, Jongverkenners, Gidsen & Verkenners
Zaterdag 14 juli ( Scoutslokaal Impse Dam)
Einde kamp Leiding
+/- 17.00u : Helpen uitladen camion en bagage afhalen

TOILETGRIEF

checklist

KLEDING

ALLERLEI

SLAAPGRIEF

EETGRIEF

VANAF JONGGIVERS

KAPOENEN

KABOUTERS
Howdy cowgirls!
Van 2 tot 8 juli trekken we naar de prairie van België, waarin de stoere
cowboys hun vijand Jumpin’ Jack proberen te verslaan. We willen ze een
handje helpen, zodat Jack ons dorp niet verwoest! De cowboys geloven
niet dat wij, cowgirls, even stoer zijn als hen en gaan we ons eerst moeten
bewijzen dat we minstens evenveel durven. Want wij weten dat we enkel
samen de vijand kunnen verslaan!
Wat heb je zeker nodig?
$ Een cowgirl kostuum
$Je (volledig) scoutsuniform
$ Kleren en schoenen die vuil mogen worden (Want we zijn niet bang om ons
een beetje vuil te maken!)
$ Witte t-shirt
$ Genoeg motivatie om de cowboys te verslaan!!

Hopelijk komen jullie ons een handje helpen!
Groeten Edgy jane en Roper Rhonda
(beter bekend als Ellis en Rosalie)

WELPEN
Yiaaaaaaaah Cowboys,
Wij, sheriff Fred & sheriff Lemtie, hebben jullie hulp nodig!
Het zit namelijk zo...
Op een dag was sheriff Lemtie op patrouille in ons vredig dorpje. Plots
kreeg hij een enorme dorst en begaf zich naar de dichtstbijzijnde saloon. Eenmaal aangekomen in dit etablissement bestelde hij, zoals een
echte cowboy, een whiskey zonder ijs. Onze trouwe sheriff was aan het
genieten van zijn drankje, toen onverwacht een bende bandieten binnenstormden en zijn badge stalen. Wanneer de boeven hun buit hadden
binnengehaald, waren ze als de bliksem weg op hun stalen ros. Sheriff
Lemtie, zo snel en behendig als hij is, probeerde de boeven nog te vatten.
Maar tevergeefs...
Dus vragen wij jullie hulp, om deze badge terug te vinden. Doe jullie
laarzen maar aan, zet jullie cowboyhoeden op en poets jullie revolvers,
want we moeten Sheriff Lemtie zijn badge terug vinden samen met deze
criminelen, om ze voor eens en altijd op te sluiten !
Getekend
Sheriff Fred & Sheriff Lemtie

JONGGIDSEN
Ugh Sluwe Indiaantjes,
We moeten jullie het droevige nieuws melden dat ons indianendorp getroffen is door een vuurpijl met een boodschap aan. De boodschap heeft
deze specifieke woorden: “ You guys, worden verwacht op the uitgestrekte fields in Belgium, be there van 2 juli tot 12 juli and bring your pijl en
boog with you”. Iets vertelt ons (het brakke engels waarschijnlijk) dat de
boodschap en de vuurpijl het werk is van die irritante cowboys !!!
Wij laten ons dorp niet zomaar in rook opgaan, dus trekken we er weer
op uit naar het Wilde Westen aka Han-Sur-Lesse, om die cowboys eens
een lesje te leren! Komen jullie mee strijden?

Neem deze spullen dan zeker mee:
$ Pijl en boog
$ Je indianenkostuum
$ Een witte t-shirt
$ Kleren die vuil mogen worden
$ Matje en trekrugzak ( Dit is nodig voor onze 3daagse trektocht in de uitgestrekte velden van de Ardennen.)
$ Beetje zakgeld (Misschien om de cowboys om te kopen?)

$ En het belangrijkste: je goed humeur natuurlijk !!!

Hopelijk zijn jullie allemaal van de partij om ons stuk land terug te winnen!

Gegroet !
Openhartige Toekan en Ontembare Meeuw

jongverkenners
Yee Haw,
‘Een cowboy is een persoon die vee hoedt in de extensieve veeteelt in
Noord-Amerika. Deze taak wordt traditioneel uitgevoerd te paard. Tevens vervult de cowboy andere taken op en rond de ranch.’
Aangezien een ‘cowboy’ volgens Wikipedia vrij tot zeer saai klinkt, gaan
wij daar verandering in brengen!
Dit jaar gaan we het vee in de prairies van Hanne sur lesse gaan ambeteren! Trek je beste cowboy Johnny-look-a-like-costum aan!
Vergeet ook zeker je revolver (liefst geladen) en je cowboots niet!
Werk aan je Amerikaans accent en dan ben je helemaal klaar voor wat
beloofd het meest onwaarschijnlijke, avontuurlijkste, meest moe-makende, legendarische scouts kamp ooit te worden!!!
Yihaaaa!!
Timon, Victor & Emiel

gidsen
Howdy koemeiden,
Op 30 juni is het weer zover en mogen jullie je mooiste stalen paard (fiets)
nog eens van stal halen om The Far SouthEast van België te gaan verkennen.
In het mooie Han Sur Lesse slaan we ons kamp op en laten onze Mustangs
even op adem komen na de lange trip.
Om voor eens en altijd de geschminkte roodhuiden te verjagen, mag je
uiteraard je revolver en cowgirlhoed niet vergeten. Denk ook aan gepaste
boots om nu en dan de benenwagen te kunnen vatten.
Een opblaasbare versie van uw paard mag onderaan uw valies verstopt
zitten om ons te wapenen tegen de Lesse.
Cya!

verkenners
Howdy Verkenners,
Beetje info over het zomer kamp…
We gaan naar Han-sur-Lesse

						

#fotovanHan-sur-Lesse

Wat neem je nog extra mee?
$ Verkleedkledij met als thema Far West (cowboys, indianen, …)
$ Zakgeld
$ Gerief voor in een beek te stoeien (zwemvliezen, bootje, waterpistolen, ….)
$ Stalen ros, volledig in orde met de reglementen!
$ Voor alle andere benodigdheden zie algemene lijst
Groeten
Tim & Nijssersersen

jins
Yee ha jins
Na een jaar hard werken, hebben jullie eindelijk een onvergetelijk kamp
verdiend aan het begin van een drie maand durende vakantie! Dit jaar
geheel in het thema ‘Far West’! En gezien jullie dit jaar de oudste tak zijn,
nemen we jullie nog net iets further west. Binnen enkele maanden steken
we de Noordelijke Atlantische Oceaan over om zowel de VS als Canada
te verkennen!
Meer info volgt zeker nog tijdens een infomoment met de ouders.
Tot dan!
Ian en Robin

Voor meer info
Jongste takken
Kapoenen
Wannes Schodts		
0499 29 77 54		

Jasmien Luypaert		
0478 77 08 93		

Kabouters
Rosalie Govaert		
0479 77 24 10		

Ellis Bauwens
0478 72 84 55

Welpen
Lemtie De Pauw		
0471 46 57 43		

Frederik Van Vaerenbergh
0473 21 15 24

Freek Lammens
0476 26 94 09

Oudste takken
Jonggidsen
Tine Roels		
0478 72 84 55		

Fien Callebaut
0479 29 46 13

Jongverkenners
Timon Hooft		
0472 59 14 92		

Victor Goeman		
0479 75 81 55		

Gidsen
Andy Van Cauter		
0479 60 02 32		

Jules Matton
0477 05 67 84

Verkenners
Tim Rombaut 		
0476 34 32 44 		

Matthias Nijssen
0479 63 56 53

Jins
Robin Schockaert		
0476 63 15 49		

Ian Bauwens
0474 42 01 78

Emiel Matton		
0497 83 75 89

