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WIST JE DAT...
Iedereen super flink zijn drinkbus meeneemt!
MERCI MERCI MERCI! Zo hebben we veel minder afval van plastic
flessen. Doe zo verder!

We 21 mei op dagactiviteit gaan?
We gaan dit jaar naar het Zilvermeer!

We 29 juni gaan zwemmen met de hele KSA?
Elk jaar trekken we naar het zwembad van Mol voor de zomervakantie goed in te zetten! Hierover wordt nog gecommuniceerd
in de WhatsApp-groepen en op Facebook.

Het kampthema dit jaar Kung Fu Panda is?
Zoek al maar een gekke outfit bij elkaar!

De leiding 20 augustus op kattenfeesten staat?
Aan onze coole KSA-stand op de kattenfeesten zal je zoals elk jaar
weer lekkere cocktails en mocktails kunnen drinken!
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DAGACTIVITEIT
De sloebers en roepies worden om 9u aan het Zilvermeer
verwacht en mogen hier om 17u terug opgehaald worden. De
joro’s t.e.m. brekken vertrekken om 8u met de fiets aan het
KSA-lokaal en zullen rond 18u terug zijn.

Ik ga op dagactiviteit en ik neem mee...
•
•
•
•
•

Lunchpakket voor in de middag
Zwemkledij en handdoek
Zwembandjes als je niet (goed) kan zwemmen!
Zonnecrème
Reservekleding

Nog niet ingeschreven?
1. Ga naar onze site en onder de tab documenten kan je de
google forms invullen.
2. Stort €20 naar onze rekening BE61 0680 8254 6017 met 		
vermelding “Zilvermeer naam lid + groep”.
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KAMPTHEMA
Zoals jullie misschien al hadden gemerkt is het kampthema van dit
jaar … KUNG FU PANDAAAA!!!!

Elke avond voor het slapengaan zal de leiding zijn beste beentje
voorzetten om jullie te doen genieten van een avontuurlijk toneel
vol spektakel en plezier!

Themadag
Op dinsdag houden we een heuse themadag! Op deze dag
mogen jullie allemaal jullie prachtig uitgedoste verkleedtenue
aantrekken, om zo een dagje door het leven te gaan als Kung Fu
Panda of een van zijn vriendjes!! Hierboven zie je al enkele foto’s
ter inspiratie van je outfit!
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SLOEBERS
Onze jongste KSA’ertjes van het 1ste en
2ste leerjaar mogen zich dit jaar gaan
amuseren met...

KARL

Verluyten

0495 / 19 37 69
Wilders 62, Geel

Mertens

0491 / 25 23 94
Schaffenberg 4, Meerhout

GITTE

Vandervoort

0491 / 59 31 74
Gasthuisstraat 44, Meerhout

BOB
Cools

0471 / 87 14 13
Schoolstraat 92, Meerhout
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MARIE

SAAR

Veeckmans

0494 / 83 92 75
Roosterputstraat 21, Meerhout

RIK
Maes

0498 / 14 96 51
Veldstraat 56, Meerhout

ROEPIES
De kindjes van het 3de en 4de leerjaar
zullen spetterende activiteiten krijgen
van...

WIEBE

TUUR

Smeyers

0488 / 37 42 22
Boerenkrijglaan 33, Meerhout

Janssens

0479 / 60 27 84
Weversstraat 36, Meerhout

ORIN

MURIËL

Verhoeven

0491 / 59 64 18
Laagland 9, Meerhout

Janssen

0479 / 05 19 11
Roosterputstraat 6, Meerhout

MASRESHA
Saillart

0498 / 56 19 20
Bevrijdingslaan 200, Meerhout
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JORO’S
De speelvogels van het 5de en 6de
leerjaar mogen een fantastisch jaar
verwachten van...

EMME MEI
Mangelschots

0492 / 50 78 11
Genepas 55, Meerhout

ZACK

EMMA

Vandenbergh

0471 / 59 48 59
Olmsebaan 200, Meerhout

Kinnaer

0479 / 54 49 84
Molenstraat 19, Meerhout

JANNE

Vandenbergh

0486 / 66 18 28
Olmsebaan 200, Meerhout
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KNIM
Onze knapperds van het 1ste en 2de
middelbaar krijgen een mooi jaar van...

LENNERT
Van Den Bulck

0471 / 69 41 90
Volmolenweg 7, Meerhout

DRIES

INE

Krauss

0476 / 50 45 42
Meiberg 89, Meerhout

De Mulder

047 / 50 04 53
Smissestraat 6, Meerhout

KIAN

Verhoeven

0496 / 07 55 38
Hageland 74, Meerhout
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SJO
De boys en girls van het 3de en 4de
middelbaar hun activiteiten worden
medemogelijk gemaakt door...

WARD
De Mulder

0471 / 46 46 06
Smissestraat 6, Meerhout

PIP

Mangelschots

0491 / 64 81 42
Genepas 55, Meerhout
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BREKKEN
Onze oudste leden van het 5de middelbaar
mogen hun carrière afsluiten met...

THOMAS
Debie

0479 / 27 94 06
Meiberg 109, Meerhout

JUUL
Stevens

0471 / 78 17 24
Smissestraat 43, Meerhout
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EERSTE DAGEN KAMP
Zondag 10 juli - Bagage
Tussen 9u en 10u kan de bagage die mee moet op kamp,
gebracht worden naar het KSA-lokaal. Dit geldt voor alle leden
behalve de sloebers en roepies, hun valiezen worden samen met
de kinderen door de ouders gebracht tijdens de bezoekdag.

Donderdag 14 juli - Welle weg
De joro’s, knim, sjo en brekken fietsen naar het kamp dus zie
zeker dat je fiets in orde is en dat je een reserveband en/of plaksetje meeneemt! Het vertrekuur wordt per groep via WhatsApp en
Facebook gecommuniceerd. Vergeet niet: lunchpakket, drinken,
regenkledij, …

Vrijdag 15 juli - Eerste kampdag
Dit is de eerste dag dat de joro’s t.e.m. brekken wakker worden op
de kampwei.

Zaterdag 16 juli - Groepsspel
Op deze dag houden we ’s avonds een gezamenlijk groepsspel
met iedereen (behalve de sloebers en roepies, die komen zondag
pas aan).
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BEZOEKDAG
Zondag 17 juli
JA JA JA, DE BEZOEKDAG GAAT DIT JAAR WEER DOOR!
Alle mama’s, papa’s, oma’s, 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. Dit
jaar gaan we eens iets anders proberen! De barbecue zal dit jaar
niet doorgaan maar we zullen wel verschillende eetkraampjes
voorzien.
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 is goed in het maken van ‘nen heejeten
hond’, een KSA-delicatesse. Kom dat zien, kom dat proeven!
In de namiddag wordt er ook een honkbalwedstrijd georganiseerd: leiding versus bezoekers. Dit zal zoals altijd een spannende
wedstrijd worden. Wij beginnen alvast te oefenen!
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2DE WEEK KAMP
Maandag 18 juli - Opleiding
Op deze dag krijgen de brekken de kans om eens te proeven van
het leiding-zijn en zal er dus in elke groep een brek mee leiding
komen geven!

Dinsdag 19 juli - Themadag
Dinsdag is het traditioneel themadag. Iedereen verkleedt zich die
dag in het kampthema. Ook is er een leidingswissel: hierbij wordt
de leiding gewisseld van groep en krijgen de leden dus voor één
dagje andere leiding!

Woensdag 20 juli - Tweedaagse
Deze dag vertrekken de sjo en brekken op een spetterende tweedaagse.

Donderdag 21 juli - Dagtocht
Hierbij zijn we een volledige dag op stap en maken we dus een
lunchpakketje klaar voor onderweg. We gaan deze dag normaal
ook zwemmen dus als je niet kan zwemmen vergeet zeker geen
zwembandjes mee te geven! Op deze dag komen de sjo en brekken ook terug van hun tweedaagse.

Vrijdag 22 juli - Kampvuur
Op deze dag gaan we houtsprokkelen voor het grote, gezellige
kampvuur dat ’s avonds plaatsvindt.

Zaterdag 23 juli - Tot ziens!
Zaterdag gaan we allemaal terug naar huis. De sloebers en roepies worden (samen met hun bagage natuurlijk) opgehaald aan de
wei om 11u. De joro’s t.e.m. brekken fietsen terug naar huis. Via
WhatsApp en Facebook zal gecommuniceerd worden hoe laat de
leden terug zijn en hoe laat de bagage kan opgehaald worden.
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EEN DAG OP KAMP...
07u30

De leiding staat op!

08u00

De ochtendcasette begint te spelen, vanaf dit
moment hebben jullie een halfuur de tijd om rustig
wakker te worden, jullie tanden te poetsen, aan te
kleden, …

08u30

Ontbijt

09u00

Voormiddagactiviteit

12u00

Middagmaal

13u00

Platte rust - Dit is een uurtje rust om een briefje te
schrijven naar het thuisfront (er zijn kaartjes en postzegels te koop), een strip te lezen, rustig te babbelen
of een dutje te doen. Iedereen blijft in de tent!

14u00

Namiddagactiviteit

16u00

Vieruurtje

16u15

Namiddagactiviteit

18u00

Avondmaal

19u30

Samenkomen rond het kampthema voor toneeltjes

20u30

De sloebers en roepies kruipen het bedje in.
De oude leden hebben nog een avondactiviteit

Elke groep heeft ‘s avonds ook éénmaal een klein kampvuurtje.
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KAMPLIJSTJE
Ik ga op kamp en neem mee...
•

Slaapgerief: slaapzak, veldbed (voor sloebers en roepies), een
matteke (voor de rest), een deken, pyjama, knuffel, ...
• Eetgerei: gamel, bestek, drinkbeker, keukenhanddoek(en), een
drinkbus
• 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-uniform, sjaaltje
• Schoeisel: bottekes, gewone schoenen, extra paar schoenen,
teenslippers, ...
• Allerlei: rugzak voor op dagtocht, zaklamp, zakdoeken, zonnecrème, wat zakgeld, identiteitsbewijs, zak voor linnengoed
Handige tip: zorg ervoor dat je kleren en vooral je KSA-uniform
en sjaaltje zijn gemerkt met je naam. Zo kan je die dingen nooit
meer kwijtraken!

Ik ga op kamp en laat thuis...
•
•
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Snoepgoed, chips, koeken, …
De koks zullen ons zoals altijd goed in de watten leggen!
Ook gsm’s worden thuisgelaten! Moest je iemand van het
thuisfront missen, dan schrijf je gewoon een brief.
Het schrijven van een klassieke kampbrief is trouwens veel
persoonlijker én romantischer.

ANDERE INFO
Wat gaat dat kamp kosten?
Voor de sloebers en 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: “kamp + naam lid + groep”
bv. “kamp Bom Tonen Sloebers”
BE61 0680 8254 6017

Wat als ik een briefje wil laten komen?
Tromgeroffellll...
We gaan op kamp in … ESSEN!
Dit is het adres voor een briefje te sturen:
Ksa Meerhout + naam lid + groep
Kleine Horendonk 15
2910 Essen
Dus laat al die brieven maar komen!

Bij noodgevallen
Nummers voor noodgevallen:
• Hoofdleider Thomas Debie: +32 479 27 94 06
• Hoofdleidster Saar Veeckmans: +32 494 83 92 75
• Hoofdleider Ward De Mulder: +32 471 46 46 06
• Chef de cuisine Lies Mariën: +32 474 24 75 23
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KLEURPLAAT
Hoe ziet jouw Kung-Fu-team eruit?
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INTERVIEW
Om de leiding beter te leren kennen bezorgen wij jullie doorheen
het jaar in elke kavem een exclusief interview van één van de
leiding. Voor deze editie hebben we leider Lennert geïnterviewd.
Een beetje chaotisch, maar zijn grapjas vergeet hij nooit!
Naam: Lennert
Bijnaam: Lenny B of Sheffa
Mijn lievelingsdier: Lone Wolf
Mijn lievelingseten: wust me stoemp
Mijn lievelingsactiviteit: vlaggeroof
Mijn hobby's: E-sporter
Ik ben goed in: mensen dingen wijsmaken
Ik ben niet zo goed in: de boekskes lezen
Mijn allergrootste geheim: ja dat mag niemand weten hé
Mijn allergrootste droom: hoofdletter worden
Mijn leukste KSA-herinnering: deadride met Enio
Mijn levensmotto: Go hard or go home!
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“Go hard or go home!”
- Lenny B
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OPROEPEN!
HeHa-team
Beste ouders,
We zouden jullie graag warm willen maken voor het Helpende
Handen-team (HeHa).
Het HeHa-team bestaat uit een groep geëngageerde ouders
die jaarlijks zo’n 2 à 3 keer samen met de leiding klussen op het
lokaal. Zo hebben ze de vorige jaren al tal van mooie projecten
uitgevoerd die de werking van de KSA ten goede is gekomen.

Oudercomité
Ook zouden we graag een oproep doen voor het oudercomité.
Het oudercomité bestaat uit een tiental ouders die jaarlijks 3 à 4
keer samenkomen met de hoofdleiding om de werking van de
KSA te bespreken en feedback te geven op voorbije activiteiten.
Deze werkpuntjes worden op vergaderingen besproken en
verbeterd!

Interesse?
Laat het ons weten: hoofdleiding@ksameerhout.be
Hoofdleiding: Saar, Thomas en Ward
De data van werkdagen vind je terug in de kalender en spreek ons
gerust aan als je vragen hebt!
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TOT SLOT!
In naam van alle leiding een
SUPER DIKKE MERCI AAN ALLE HELPERS!
Hiermee bedoelen we alle ouders, oud-leiding en sympathisanten
die zich vrijwillig voor de KSA hebben ingezet.
Dit appreciëren wij enorm!!
Dank u wel,
Dank u wel, Dank u wel,
Dank u wel, Dank u wel,
Dank u wel,
DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK DANK...
We hopen ook dit jaar helpende handen te ontvangen.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde!
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