KSA Sprokkeltje

15de jaargang – september 2017

Voorwoord
Beste KSA’ers, ouders, kookouders en sympathisanten,
Zoals elk jaar hebben we in augustus ons werkjaar afgesloten met DE
activiteit van KSA Meeuwen, ons groot kamp. Na een korte pauze zijn we er
alweer volledig klaar voor om opnieuw een geweldig KSA-jaar te
organiseren voor jullie/jullie zonen!
De startdagen zijn ondertussen voorbij en de groentjes hebben hun
vuurdoop al doorstaan. Toch vraag je je misschien toch nog af wie wij, KSA
Meeuwen, nu precies zijn. Om die vraag te beantwoorden ontvang je dit
sprokkeltje waarin alle nodige informatie in is terug te vinden. De leiding
wordt voorgesteld, je kan een verslag van het klein én groot kamp van
vorig jaar lezen, enkele foto’s om in te kaderen, een hele hoop wist-jedatjes en een overzicht van onze vrijgevige en broodnodige sponsors!
Ben ik nu al ingeschreven???
Ben je een nieuw lid en ben jij of je mama/papa nog niet langs de
inschrijvingsstand geweest om je persoonlijke gegevens door te geven?
Doe dit dan zeker bij de eerstvolgende activiteit! Vanaf het moment dat het
inschrijvingsgeld (€25) betaald is, ben je officieel ingeschreven en verzekerd
door de KSA.
Ben je al een oude bekende bij de KSA? Dan gebruiken we je
contactgegevens van vorig jaar. Is er iets veranderd gedurende het jaar?
Meld het even aan de hoofdleiding. Ook jij bent pas officiëel ingeschreven
vanaf het moment dat het inschrijvingsgeld is betaald.
Hoe betaal ik het inschrijvingsgeld?
Je kan dit cash betalen op de activiteiten of via
overschrijving op het rekeningnr
BE86 7352 2111 7750 met vrije mededeling ‘Lidgeld +
naam lid’. Graag zouden we ten laatste 22 oktober
alle inschrijvingen hebben ontvangen.
Veel leesplezier!
Marten Lenskens
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Voorstelling Leiding

Hoofdleiders
Robbe Van Noppen
Roepnaam: Vos
19 november 1994
0498 71 88 17
robbevannoppen@outlook.com
7de jaar leiding
Hoofdleider
Werk:
Werkt bij vader des huizes.
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Is blijven hangen bij vrouwelijk schoon
van KSA Herent

Marten Lenskens
Roepnaam: Martín, MLK
10 januari 1996
0474 19 72 10
martenlenskens@hotmail.com
6de jaar leiding
Hoofleider & Penningmeester
Studie:
Prof. Bach. Orthopedagogie
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Jong, naïef en vrijgezel
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Voorstelling Leiding

Penningmeester
Marten Lenskens
Zie Hoofdleiders – pagina 3
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Voorstelling Leiding

Leiding Sloebers
1ste en 2de leerjaar

Joris Gerits
Groepsleider
(
((((((

Roepnaam: Jeuris
6 mei 1996
0497 38 57 42
joris.gerits@hotmail.com
6de jaar leiding
Studie:
Master Industriele ingenieurswetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Wijkt geen seconde van Zoë haar zijde

Bert Ceyssens
Roepnaam: Pomp, Boula-boula
0479649689
bert.ceyssens@hotmail.com
1ste jaar leiding
Studie:
Wiskunde
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Zo jong en al zo verliefd, loopt dat wel goed af?
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Voorstelling Leiding
Jannes Gerits
19 februari 1999
0495 64 30 09
jannesgerits@gmail.com
1ste jaar leiding
Studie:
Burgerlijk ingenieur
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Honderd procent vrijgezel

Mats Loos
1 oktober 2000
0484621315
matsloos@hotmail.com
1ste jaar leiding
Studie: Industriële Wetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd
Nog niet gescoord in de goal der liefde
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Voorstelling Leiding

Leiding Leeuwkes
3de en 4de leerjaar

Niel Bloemen
Groepsleider
Roepnaam: Bloemen, Bleempke
26 december 1997
0497 73 03 32
NielBloemen@gmail.com
2de jaar leiding
Studie:
Bachelor secundair onderwijs LO-economie
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Vrij gezellig

Pieter Verrijssen
Roepnaam: Pierre
24 augustus 1996
0494 49 34 70
Pieter-1996-@hotmail.com
6de jaar leiding
Studie:
Prof. Bach. Orthopedagogie
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Lust wel een groen blaadje
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Voorstelling Leiding
Sam Loos
9 april 1999
0493627894
samloos123@hotmail.com
1ste jaar leiding
Studie:
Bachelor bio-ingenieur
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Verliefd als een kalf op zijn vriendin

Tuur Vanbaelen
2 oktober 1999
0497897347
tuurvanbaelen@hotmail.com
1ste jaar leiding
Studie:
Economische wetenschappen
bijklussen bij Sannibad
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Eenzaam en alleen
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Voorstelling Leiding
Jasper Gijbels
Roepnaam: Japser
6 oktober 2000
0477462019
gijbelsjasper@msn.com
1ste jaar leiding
Studie:
Elektromechanica
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Ongehuwd
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Voorstelling Leiding

Leiding Jongknapen
5de en 6de leerjaar

Wout Daenen
Groepsleider
Roepnaam: Woit
13 maart 1997
0470 59 28 76
woutebout@hotmail.com
4de jaar leiding
Studie:
Prof. Bach. Ergotherapie
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Onafscheidelijk gebonden aan Kaat

Sander Aegten
Roepnaam: Aegten
11 september 1997
0478 08 26 26
sanderaegten@hotmail.com
4de jaar leiding
Voorzitter Kamp-FuifComité
Studie:
Prof. Bach. Elektromechanica
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Twijfelachtig vrijgezel
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Voorstelling Leiding
Marten Lenskens
Zie ‘Hoofdleiders’ p. 3

Kobe Thaens
Roepnaam: Kuub(ke)
23 oktober 1998
0472741374
kobethaens@hotmail.com
1ste jaar leiding
Studie:
Bouwkunde
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Vrijgezel, zo zegt hij zelf

Mathijs Knevels
Roepnaam: Knevels
24 september 1999
0470389790
mathijs.knevels@hotmail.com
1ste jaar leiding
Studie:
Burgerlijk ingenieur: Architectuur
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Vrijgezel
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Voorstelling Leiding

Leiding Knapen

1ste en 2de middelbaar

Mathijs Vangeloven
Groepsleider
Roepnaam: Ties, Tiesvee
1 december 1997
0479 32 49 26
mathijsvangeloven@hotmail.com
4de jaar leiding
Studie:
Bachelor communicatiewetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
‘Ik ben hartstikke verliefd op lvb’ ~ Ties

Robbe Van Noppen
Zie ‘Hoofleiders’ – pagina 3

Thijs Indekeu
Roepnaam: Hijsje
11 oktober 1996
0479 17 29 72
thijs.indekeu@hotmail.com
6de jaar leiding
Studie:
Master industriële Ingenieurswetenschappen.
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Voorstelling Leiding
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Verliefd op het leven

Sibe Creemers
18 maart 1999
0477569342
sibecreemers@hotmail.com
1ste jaar leiding
Studie:
Bachelor TEW
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Vrijgezel, maar stiekem dolverliefd
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Voorstelling Leiding

Leiding Jonghernieuwers
3de en 4de middelbaar

Bjarne Plessers
Groepsleider
Roepnaam: Ples, Teck
23 juli 1997
0470 50 91 67
bjarneplessers@hotmail.com
4de jaar leiding
Studie:
KMO Management
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Een liefdesnest aant bouwen met de vrouw van zijn leven.

Giel Indekeu
Roepnaam: i
11 oktober 1996
0471 11 23 51
gielindekeu@hotmail.com
6de jaar leiding
Studie:
Master
Industriële Ingenieurswetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Nog steeds vrijgezel
en dat blijft maar duren!?!?
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Voorstelling Leiding
Bauwe Creemers
27 april 1997
0497 73 03 32
bauwe.creemers@hotmail.com
4de jaar leiding
Studie:
Industrieel Ingenieur
Verliefd/verloofd/getrouwd:
De pijl van Cupido zit nog steeds goed vast
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Voorstelling Leiding

Leiding +16

5de en 6de middelbaar

Daan Van Noppen
Groepsleider
Roepnaam: Welp
11 april 1997
0499 69 40 17
daanvn97@hotmail.com
4de jaar leiding
Studie:
Communicatiewetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Al vier jaar vreselijk verliefd.

Tuur Swinnen
Roepnaam: Swinnen
5 juni 1997
0478 93 50 72
tuur1212@hotmail.com
4de jaar leiding
Studie:
Prof. Bach. Elektromechanica
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Heeft hier en daar een vinger in de pap
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Kampverslag klein kamp
Klein maar fijn, zo kan je het voorbije Klein Kamp in Kattenbos het
best omschrijven. Met het thema 'Griekse goden' in het
achterhoofd speelden 37 kinderen vier dagen alsof hun leven er
van af hing. Dankzij het jeugdig enthousiasme dat overal in de lucht
hing, vlogen die dagen dan ook (veel te) snel voorbij.

Er werd onder andere gezocht naar de ultieme god binnen elke
leeftijdsgroep, de oppergod zoals ze zeggen. Voor veel jonge leden
was dit klein kamp een voorproefje op het echte werk in augustus:
het Groot Kamp. Ze werden dan ook degelijk klaargestoomd met
enerzijds een battle tussen de afwasgroepen en anderzijds met
een stevige commandotocht.
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Kampverslag klein kamp

Iedereen bleek op het einde geslaagd te zijn en daarom konden
alle godenkinderen genieten van een welverdiende film.
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Kampverslag klein kamp
Teleurgesteld dat het kamp al over was, maar tevens blij om weer
in Meeuwen te zijn, kwamen alle leden vrijdag met de fiets aan in
hun vertrouwde thuishaven mét een heleboel onvergetelijke
verhalen in hun rugzakje.

Voor foto’s van klein kamp, bekijk zeker het fotoalbum op onze
facebookpagina!
Ties Vangeloven
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Kampverslag Groot Kamp Millegem, Mol
Het Groot Kamp werd traditiegetrouw geopend door een
spaghetti-avond en de borden vlogen over de toonbank alsof het
kaartjes waren voor een
nieuwe spaghettiwestern in
de cinema! Nadat de ouders
de laatste poentjes en
knuffels uitdeelden aan hun
telgen, kon het kamp echt
beginnen!
De eerste dag gingen de
sloebers en leeuwkes in de
uitgestrekte wouden van
Millegem strijden tegen
mekaar voor een hogere rang in de hiërarchie te veroveren.
In diezelfde bossen waren de jongknapen de architecturale
blauwdrukken voor hun nieuwe 5 sterrenboomhut aandachtig aan
het bestuderen om erna te trachten de bouw van hun nieuwe
verblijf tot een goed
einde te brengen.
De knapen op hun beurt
kozen voor de veiligere
oplossing en bleven in de
kerktoren van Millegem,
om de reeds veilige
straten terug onveilig te
maken!
De jonghernieuwers
gingen, net als de jongste
3 groepen, ook de bossen
in met de opdracht om
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Kampverslag Groot Kamp Millegem, Mol
het de leiding moeilijk te maken door zich zo goed mogelijk te
camoufleren en te verstoppen. Ze zijn echter niet in hun opzet
geslaagd en werden stuk voor stuk ontdekt.
’s Avonds werd er, zoals de traditie het wil, een gemeenschappelijk
spel gespeeld tussen alle leeftijdsgroepen.
Het gemeenschappelijk spel werd de volgende dag voortgezet
waarbij de verschillende groepen hun eigen zaakje verder moesten
uitbouwen tot een ware multinational. De tijd vloog weer voorbij
en voor we het goed en wel beseften stond er weer een stevige
maaltijd klaar om de lege maagjes te vullen. Omdat de weergoden
ons die dag goed gezind waren, konden we in de namiddag naar
het zilvermeer gaan voor een verfrissende duik. Na de verrukkelijke
pannenkoeken was er nog ruimte voor een kort avondspel waarin
de oudste leden wederom de duimen moesten leggen voor de
leiders in een spelletje volleybal.
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Kampverslag Groot Kamp Millegem, Mol
Na een korte nacht ontwaakten onze cowboys en indiaan in het
Wilde Westen waar ze genoten van een stevige boterham die
broodnodig was om te schitteren op de Weelderige Wilde Westen
sportcontest. Klassieke minigames zoals 60 meter sprinten,
verschillende krachtmetingen en behendigheidsoefeningen
passeerden de revue. Later op de dag stond een heuse marathon
op hen te wachten. De Molse bossen en wegen werden
getrotseerd met als enige
tegenstander een
tikkende chronometer.
24 uur later stond de
enige echte spectaculaire
“commandotocht”
alweer voor de
slaapkamerdeur van onze
leden. Kilometers
boswegen, liters water en
massa’s modder werden
getrotseerd door de
volharde benen van de
leden die hierna konden
genieten van een
langverwachte douche.
Na het zoeken van de
verloren broden, kwamen
deze plots op onze
borden terecht. Schijnbaar hadden de kookouders deze
achtergehouden voor ons, als het ware geoefende
grappenmakers. Na deze geslaagde ‘prank’ van onze geliefkoosde
dames, konden wij aan onze magnifieke western/saloon avond
beginnen. De pokerchips swingden de pan uit. De ene werd
steenrijk, de andere blut en zelfs enkelen eindigden straatarm.
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Kampverslag Groot Kamp Millegem, Mol
Op maandag vertrokken de tentslapers op hun fameuze
tweedaagse richting Leuven. Voor de Leeuwen, Jonge en oude
knapen, was één dag echter genoeg. Omdat de leden al het ganse
kamp op een wielloos skateboard tricks hadden uitgevoerd op de
trampoline, vond de leiding dat het tijd werd om het houten
onderdeel weg te steken en de skills van de leden op vaste grond
te testen. De fameuze stunts werden dan ook zorgvuldig
uitgevoerd langs de trampoline op waveboards en steps. Voor
iedereen het goed en wel besefte, waren we beland op de laatste
kampavond. De kolen van de barbecues waren witheet en het
vlees, vergezeld met een uitgebreid groentebuffet, was
onweerstaanbaar. Om het helemaal af te sluiten werd er een heus
kampvuur aangestoken en teruggekeken op 10 fantastische dagen!
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Kampverslag Groot Kamp Millegem, Mol
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Graag danken wij onze sponsors!
Wist je dat…
…we dit jaar maar liefst 9 ijverige jongelieden als nieuwe
leiding mogen verwelkomen?
... we vanaf dit jaar altijd onze activiteit gaan hebben aan onze
nieuwe lokalen?
…het adres van deze nieuwe lokalen kerkhofstraat 20A is?
…leider Bauwe een halfjaar op Erasmus is en de boel op
stelten aan het zetten is in Engeland?
... leider Giel en leider Joris in de tweede helft van het jaar ook
hun bakermat verlaten om in het buitenland te gaan studeren?
…we nog een loods gaan bijbouwen voor ons materiaal te
kunnen stockeren?
... we in de herfstvakantie ons leiderslokaal in ’t Heem
definitief gaan verlaten?
… we op het nieuwe lokaal nu nog meer plaats hebben om
ons helemaal uit te leven?
... je onze nieuwe lokalen kan huren voor recepties, feestjes,
etc.?
... onze kalender van het werkjaar en andere nuttige
documenten terug te vinden zijn op www.ksameeuwen.be ?
... leider Marten een acrobaat is op de fiets?
... we dit jaar voor de derde keer op rij de beste voetballende
jeugdvereniging van groot Meeuwen zijn?
…leider Sander vlinders in de buik heeft?
…we in juli nog enkele speciale activiteiten gaan organiseren
in aanloop naar kamp?
... iedereen op 20 oktober zijn KSA-trui naar school moet
aandoen voor de Dag van de Jeugdbeweging?
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Graag danken wij onze sponsors!
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Graag danken wij onze sponsors!
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Graag danken wij onze sponsors!

28

Graag danken wij onze sponsors!
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Graag danken wij onze sponsors!

Kapsalon Unique
Hoogstraat 40, 3670 Meeuwen
Tel: 011 80 31
Fax: 011 80 31 00
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Graag danken wij onze sponsors!
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Graag danken wij onze sponsors!
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Graag danken wij onze sponsors!
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Graag danken wij onze sponsors!

Electro Jehoul
Adres
Plaats:
Gruitrode
Land:
Telefoon:

Torenstraat 8
3670 MeeuwenLimburg
011 79 30 05
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Graag danken wij onze sponsors!
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Graag danken wij onze sponsors!
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Graag danken wij onze sponsors!
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Graag danken wij onze sponsors!

Frituur Marc
Kiesstraat 9
3670 Meeuwen-gruitrode
Tel: 011/79 27 30
Oz Dadas
Hoogstraat 18
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011 79 48 00
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Graag danken wij onze sponsors!
Knappe Knip
Beemdstraat 88
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. +32 475 50 62 59
D'Abonie
Weg op Bree 25 bus 1
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011 79 28 95
Dorpermolen
Molenstraat 5
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011 79 29 69
Kwaffuur Wendy
Akkerstraat 47
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 089 46 82 96
Hoogmolen
Hoogmolenweg 15
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011 66 60 47
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Graag danken wij onze sponsors!
’t Fonteintje
Weg op Bree 33
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011/79 24 41
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Bedankt om mij te lezen!
Gooi me zeker niet weg want je zal me komend jaar wel nog
eens nodig hebben!
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