(Kan jij deze tekening zijn kleuren teruggeven)

WIST JE DAT’JES
KAMP
ACTIVITEITEN

SLOEBERS
ROEPIES
JORO’S
KNIM
SJO
BREKKEN
PUZZEL
KALENDER
AFSCHEID

3
4-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-21
22
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Het Woensdag 25 april buitenspeeldag is! Op deze dag is het
ook gratis inkom in de Kinderweelde. Dat is wel het perfecte excuus om buiten te gaan spelen
We nog opzoek zijn naar een ouder die ons kan helpen bij
het verhuurteam. Als je hierin geïnteresseerd bent kan je altijd één van de leiding aanspreken of een mailtje sturen
naar: leiding@ksameerhout.be

Vorige werkendag er heel wat helpende handen waren. Dit vonden
we zeer leuk en daarom willen we nogmaals iedereen aanmoedigen om op volgende werkendagen te komen helpen. Zo krijgen we
altijd veel werk klaar!
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We kijken nu al uit naar het kamp daarom gaan we jullie in deze Kavem al alle nuttige info geven over het kamp, beginnende met het
KAMPTHEMA!
Het kampthema is…. (tromgeroffel)… ASTERIX EN OBELIX!!!

Elke avond voor het slapengaan zal de leiding zijn beste beentje voorzetten om jullie te doen genieten van een avontuurlijk toneel vol spektakels plezier!
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Donderdag 16 juli
De Joro's, Knim, Sjo en Brekken vertrekken deze dag allemaal met
de fiets richting kampweide. De leden spreken samen met hun leiding af wanneer ze juist vertrekken. Een goede fiets die helemaal in
orde is, is vereist!
Vrijdag 17 juli
Op deze dag wordt er niets gewijzigd aan het normale kampschema.
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Zondag 19 juli
Bezoekdag + aankomst Sloebers en Roepies. Alle mama’s en papa’s,
oma’s en opa’s, familie en vrienden kunnen een bezoekje komen
brengen aan hun kinderen. Dit is ook de dag dat de Sloebers en
Roepies aankomen.

Vanaf 14u worden de jongste leden op de wei verwacht (met bagage natuurlijk).
Wat houdt zo’n bezoekdag nu precies in?
Voor één dag wordt onze kampwei omgebouwd tot een groot terras
waar gezellig iets kan gegeten en gedronken worden. Voor de hongerige onder ons wordt er ook een barbecue voorzien. Hiervoor dien
je wel op voorhand te bestellen. Zo’n bestelformulier wordt door de
leiding meegegeven bij de inschrijvingen voor het kamp en is ook online terug te vinden.
Ook de leden zelf zullen enkele standjes organiseren waar ze allerlei moois en lekkers verkopen: zo staan de Joro’s bekend om hun perfectie bij het maken van armbandjes en andere sierraden, de Knim is
dan weer heel goed in het maken van ‘nen heejeten hond’, een KSAdelicatesse. Kom dat zien en kom dat proeven!
In de namiddag wordt er ook een honkbalwedstrijd georganiseerd,
leiding vs. bezoekers. Dit zal zoals altijd een spannende wedstrijd
worden. Wij beginnen alvast te oefenen!
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Dinsdag 21 juli
Dinsdag is het traditioneel een themadag dus mag je jouw beste
verkleedkleren aantrekken!
Diezelfde dag is het ook leiding wissel hierbij wordt de leiding gewisseld van groep en krijgen de leden dus voor één dagje andere
leiding, spannend!

Donderdag 23 juli
Dagtocht! Hierbij zijn we een volledige dag op stap en gaan
we zwemmen! ‘S morgens maken we een lunchpakketje klaar
voor onderweg. Op deze dag komen de Sjo en Brekken ook
terug van hun tweedaagse, en zwemmen ze lekker mee.

Vrijdag 24 juli
Op deze dag gaan we onder andere houtsprokkelen voor het grote,
gezellige kampvuur dat ’s avonds plaatsvindt.
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7.30u

De leiding staat op!

8.00u

8.30u

De ochtendcassette begint te spelen, vanaf dit moment hebben
jullie een half uur de tijd om rustig wakker te worden, jullie tandenpoetsen, aan te kleden …
Ontbijt

9.00u -

Voormiddagactiviteit

12.00u
12.00u - Middagmaal
13.00u
13.00u - Platte rust! Dit wil zeggen dat je een uurtje rust hebt om allerlei
14.00u dingen te doen: een briefje schrijven naar het thuisoord, je liefje,
oma, opa … (er zijn kaartjes en postzegels te koop) een strip
lezen of lekker gezellig babbelen in de tent. De bedoeling is
dat je in de tenten blijft gedurende dit uurtje!
14.00u - Nammidagactiviteit
16.00u
16.00u - Vier-uurtje! Lekker snoepen en daarna weer verder met de
16.15u nammidagactiviteit.
18.00u - Avondmaal
19.00u
19.30u - Avondanimatie! Hierbij heeft de leiding allerlei toneeltjes voor20.30u bereid, wordt de dag overlopen …
20.30u

De Sloebers en Roepies poetsen hun tandjes, trekken hun pyjama aan en kruipen het bedje in.
20.30u - Avondactiviteit voor de Joro’s en Knim
22.00u
20.30u - Avondactiviteit voor Sjo en Brekken
22.30u
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Slaapgerief
Slaapzak, veldbed (voor de Sloebers en Roepies), een matteke (voor de rest), eventueel een deken, pyjama, knuffel …

Wasgerief
Washandjes, zeep, handdoeken, shampoo, haarborstel, tandenborstel, tandpasta, toiletzak, wasspeld
Kledij

T-shirts, korte en lange broeken, truien, kousen, ondergoed, regenkledij, zwemkledij, slechte kleren, verkleedkledij in thema, KSA T-shirt en sjaaltje
Schoeisel
Bottekes, gewone schoenen, extra paar, teenslippers

Allerlei
Rugzak voor op dagtocht, drinkfles, zaklamp, zakdoeken, zonnecrème, wat zakgeld (voor postzegels, kaartjes) identiteitsbewijs, zak voor linnengoed …

!!!!Handige tip!!!!!
Zorg ervoor dat je kleren en vooral KSA trui, T-shirt en sjaaltje is gemerkt met je naam.
Zo kan je die dingen nooit meer kwijtraken!
Wat
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Voor de Sloebers en de Roepies zal het kamp €110 kosten.
De Joro’s, Knim, Sjo en Brekken blijven een beetje langer, dus voor hen
vragen we €125.
Dit bedrag kan gestort worden op het rekeningnummer van de KSA met
vermelding naam lid en groep:
BE61 0680 8254 6017
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Bij noodgevallen op kamp kan je altijd naar deze nummers
bellen:
Hoofdleiding:
-Tom Van Bavel: 0499 70 80 67
-Zack Kinnaer: 0479 54 49 84
Koksteam:
-Leen Vandervoort: 0485 59 82 39
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De meesten onder ons weten al hoe het werkt, maar toch komen er elk jaar nieuwe gezichten bij. Daarom leggen we het
nog snel even uit!
Normaal gezien is het om de 2 weken KSA-activiteit, tenzij
het anders in de kalender staat. Kijk dus steeds goed de kalender na en houd ook je mail in de gaten voor eventuele wijzigingen!
Voor de Sloebers tot en met de Knim (oftewel 1e leerjaar
t.e.m. 2e middelbaar) is het steeds op zaterdag activiteit van
14u – 16.30u. Voor de Sjo en de Brekken (3e t.e.m. 5e middelbaar) is het steeds op vrijdag activiteit van 20u – 22.30u.
Vrijdag 9 maart: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 14 maart: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 27 maart: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 28 maart: Activiteit SLoe t.e.m. Knim
Donderdag 9 april - Zaterdag 11 april: Snoffel
Roepies t.e.m. Brekken
Vrijdag 24 april: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 25 april: Activiteit Sloe t.e.m. Knim
Vrijdag 8 mei: Activiteit Sjo & Brekken
Zaterdag 9 mei: Dag van de Jeugdbeweging
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Onze jongste KSA’ertjes van het 1ste en 2ste leerjaar mogen zich dit jaar gaan amuseren met:

Ward De Mulder

Tom van Bavel

Emma Vandenbergh

Smissestraat 6

Meerhoutsebaan 33

Olmsebaan 200

2450 Meerhout

2491 Olmen

2450 Meerhout

0471/ 46 46 06

0499/ 70 80 67

0471/59 48 59

ward.demulder@gmail.com van.bavel.tom@gmail.com emma.vandenbergh@hotmail.com

Marie Maes

Thomas Debie

Soren Vandervoort

Veldstraat 56

Meiberg 109

Gasthuisstraat 44

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0493/ 19 15 56

0497/27 94 06

0493/ 19 15 56

Mariemaes05@gmail.com

Debiethomas@live.be

soren.vandervoort@gmail.com
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De kindjes van het 3de en 4de leerjaar zullen
spetterende activiteiten krijgen van:

Martha Stevens

Bob Cools

Ferre Janssens

Smissestraat 43

Schoolstraat 92

Weversstraat 36

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0479/ 04 10 80

0471/87 14 13

0493/55 05 66

martha.stevens@telenet.be bob.cools1@telenet.be

ferrekejanssens@gmail.com

Juul Stevens

Bas Cools

Marie Mertens

Smissestraat 43

Schoolstraat 92

Schaffenberg 4

2450 Meerhout

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0471/ 78 17 24

0491/ 32 40 42

0491/ 25 23 94

juul.stevens@telenet.be

bas.cools@telenet.be

marie.mertens@live.com
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De speelvogels van het 5de en 6de leerjaar mogen
een fantastisch jaar verwachten van:

Saar Veeckmans

Kian Verhoeven

Roosterputstraat 21

Hageland 74

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0494/83 92 75

0496/07 55 38

saar.veeckmans@gmail.com

kian.verhoeven@outlook.com

Ayla Onsea

Rik Maes

Genepas 66

Veldstraat 56

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0468/ 13 49 12

0498/ 14 96 51

aylaonsea@hotmail.com

rikmaes01@gmail.com
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Onze knapperds van het 1ste en 2de middelbaar
krijgen een mooi jaar van:

Jacob Debrabandere

Rik Wilms

Volmolenweg 5a

Veldstraat 73

Meerhout 2450

2450 Meerhout

0492/62 95 26

0492/ 31 49 89

Jacob_debrabandere@hotmail.com

Karl Verluyten

Pip Mangelschots

Wilders 62

Genepas 55

2440 Geel

2450 Meerhout

0495/ 19 37 69

0491/64 81 42

Karl.verluyten@hotmail.com

pip.mangelschots@gmail.com
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De boys en girls van het 3de en 4de middelbaar
hun activiteiten worden medemogelijk gemaakt
door:

Zack Kinnaer

Joost Van Genechten

Molenstraat 19

Goorstraat 7

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0479/ 54 49 84

0473/ 27 87 88

zack.kinnaer@gmail.com

joostvg_100@hotmail.com
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Onze oudste leden van het 5de middelbaar mogen
hun carrière afsluiten met:

Gitte Vandervoort

Cel Thys

Gasthuisstraat 44

Genebroek 28

2450 Meerhout

2450 Meerhout

0491/ 59 31 74

0476/ 08 74 88

gittevandervoort@hotmail.com

Celthys@live.be
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Kan jij alle woorden vinden in deze woordzoeker?
Tip: het thema is Asterix en Obelix.
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ACTIV: Zaterdag Sloebers, Roepies, Joro’s en Knim
Vrijdag Sjo en Brekken
OW: Openingsweekend

KERST: Kerstactiviteit

September Oktober November December Januari

Februari
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QUIZ: Quiz-avond

SNOFFEL: Weekend (vanaf Roepies)

TRIP: Trip Trap, fietstocht voor leiding + Brekken
DVDJ: Dag van de Jeugd DAG: Dagactiviteit

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

21

Helaas moeten we vandaag ook afscheid nemen van een goede
vriend en een nog betere leider. Gilles Maes, geliefde leider van de
Joro’s, heeft even een pauze gepakt van zijn leiderschap bij de KSA
omwille van zijn drukke studies. We hopen dat hij snel weer terugkeert!
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