KSA Sprokkeltje

16de jaargang – november 2018

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 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 dit zo snel mogelijk
ontvangen indien dit nog niet is gebeurd.
Veel leesplezier!
Marten Lenskens
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Voorstelling Leiding

Hoofdleiders
Robbe Van Noppen ~ Vos(je)
24 jaar jong
0498 71 88 17
robbevannoppen@outlook.com
8ste jaar leiding
Hoofdleider
Werk:
Raad van bestuur bij All-Weld b.v.b.a
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Nog steeds niet kunnen bevrijden uit de
berenklem van die van Neerpelt

Marten Lenskens ~ Martin, Teng
23 lentes overleefd
0474 19 72 10
martenlenskens@hotmail.com
7de jaar leiding
Hoofleider & Penningmeester
Studie:
Prof. Bach. Orthopedagogie
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Werken in uitvoering
Weetje: Ik heb per ongeluk de container van
de KSA volledig laten uitbranden
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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

Jannes Gerits (Groepsleider)
19 jaar
0495 64 30 09
jannesgerits@gmail.com
2de jaar leiding
Studie: Leerkracht secundair onderwijs
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Kei hard vrijgezel maar hier en daar een
vingerin de pap
Weetje: Buiten de ksa ben ik ook nog
jeugdtrainer op de atletiek in Mieve

Bert Ceyssens ~ Rik, Pomp
19 jaar
0479 64 96 89
bert.ceyssens@hotmail.com
2de jaar leiding
Studie: Bachelor Wiskunde
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Hart verloren in Hechtel
Weetje: Wist je dat Station Ceyssens enkel
rooie verkoopt?
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Voorstelling Leiding
Mats Loos
18 jaar
0484 62 13 15
2de jaar leiding
matsloos@hotmail.com
Studie: PBa elektromechanica
Verliefd/verloofd/getrouwd
Nog niet gescoord in de goal der liefde
Weetje: Ik ben scheidsrechter en
hobbykweker van kippetjes

Thijs Indekeu ~ Hijsje
11 oktober 1996
0479 17 29 72
7de jaar leiding
thijs.indekeu@hotmail.com
Studie: Burgerlijk ingenieur
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Ik doe maar wat
Weetje: Ik ben verre familie van de brouwer
en oprichter van Cristal Alken en draag
deze eer met trots.
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Voorstelling Leiding

Leiding Leeuwkes
3de en 4de leerjaar

Jasper Gijbels (groepsleider) ~Jappie
18 jaar
0477 46 20 19
gijbelsjasper@msn.com
2de jaar leiding
Studie:
Pba Elektromechanica
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Verliefd op Meeuwen <3
Weetje: Ik ben de jongste knaap uit
het leidersgezelschap

Joris Gerits ~ Jeuris
(
((((((

22 jaar
0497 38 57 42
joris.gerits@hotmail.com
7de jaar leiding
Studie:
Specifieke leerkrachtenopleiding
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Joa
Weetje: Ik drink liever bruiswater dan plat
water.
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Voorstelling Leiding
Wout Daenen
21 jaar
0470 59 28 76
woutebout@hotmail.com
5de jaar leiding
Studie:
Event Management
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Onafscheidelijk gebonden aan Kaat
Weetje: Ik ben de beste DJ van Mieve

Marten Lenskens
Zie ‘Hoofdleiders’ p. 3
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Voorstelling Leiding

Leiding Jongknapen
5de en 6de leerjaar

Sam Loos (groepsleider)
19 jaar
0493627894
samloos123@hotmail.com
2de jaar leiding
Studie:
Bachelor bio-ingenieurswetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Al meer dan 1,5 jaar verliefd
Weetje: Wist je dat ik 4 familieleden op
de ksa heb?

Niel Bloemen
20 jaar
0497 73 03 32
NielBloemen@gmail.com
3de jaar leiding
Studie:
Bachelor secundair onderwijs LO-economie
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Vrij gezellig
Weetje: Wist je dat ik vernoemd ben naar de legendarisch muzikant
Neil Young?
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Voorstelling Leiding
Sander Aegten
21 jaar
0478 08 26 26
sanderaegten@hotmail.com
5de jaar leiding
Voorzitter Kamp-FuifComité
Studie:
Prof. Bach. Elektromechanica
Verliefd/verloofd/getrouwd:
In relatie
Weetje: Zout nodig? Bel me.

Kobe Thaens ~ Kuub(ke)
20 jaar
0472741374
kobethaens@hotmail.com
2de jaar leiding
Studie:
Bouwkunde / Barbier
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Verliefd
Weetje:
Ik vind het fijn om met kinderen te spelen.
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Voorstelling Leiding

Leiding Knapen

1ste en 2de middelbaar

Tuur Vanbaelen (groepsleider) ~ Sannibad, Roel
19 jaar
0497897347
tuurvanbaelen@hotmail.com
2de jaar leiding
Studie:
Economische wetenschappen
bijklussen bij Sannibad
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Vrij gezellig
Weetje: Wist je dat ik geen weetje heb doorgestuurd?

Mathijs Vangeloven ~ Ties(ke)
20 jaar
0479 32 49 26
mathijsvangeloven@hotmail.com
5de jaar leiding
Studie:
Bachelor communicatiewetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Tot over mijn oren verliefd
Weetje: Toen ik klein was verstopte ik stukjes biefstuk in mijn broekzak
omdat ik dat niet lustte, achteraf spoelde ik dat vlees dan door de wc.
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Voorstelling Leiding
Pieter Verrijssen ~ Pierre
22 jaar
0494 49 34 70
Pieter-1996-@hotmail.com
7de jaar leiding
Werk: Zo weinig mogelijk
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Lust wel een groen blaadje
Weetje: Belle Perez is bij mij thuis
geweest

Sibe Creemers
19 Jaar
0477569342
sibecreemers@hotmail.com
2de jaar leiding
Studie:
Bachelor KMO-management
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Gelukkig vrijgezel
Weetje: Wist je dat ik ook geen weetje
heb doorgestuurd?
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Voorstelling Leiding

Leiding Jonghernieuwers
3de en 4de middelbaar

Mathijs Knevels (groepsleider)
19 jaar
0470389790
mathijs.knevels@hotmail.com
2de jaar leiding
Studie:
Burgerlijk ingenieur: Architectuur
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Vrijgezel
Weetje: Druk in de weer met het jagen op
hagedissenman

Robbe Van Noppen
Zie ‘Hoofleiders’ p.3
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Voorstelling Leiding

Leiding +16

5de en 6de middelbaar

Giel Indekeu (groepsleider) ~ i
22 jaar
0471 11 23 51
gielindekeu@hotmail.com
7de jaar leiding
Studie:
Burgerlijk Ingenieur
Computerwetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Wanhopig op zoek naar de ware
Weetje: Wist je dat ik sinds kort piano
speel?

Bjarne Plessers ~ Ples, Teck
20 jaar
0470 50 91 67
bjarneplessers@hotmail.com
5de jaar leiding
Studie:
Handelswetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Doodgelukkig met zijn dame.
Weetje: Wist je dat ik sterspeler ben bij HB Wijshagen
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Kampverslag klein kamp
Klein kamp Sint-Huibrechts Lille
Ook dit jaar trokken we in de eerste week van de vakantie weer naar
een kampplaats toe om daar 5 dagen het beste van onszelf te geven.
Het pittoreske Sint-Huibrechts Lille was het decor van een fantastisch
Ketnetkamp. De sloebers, waar de meeste voor de eerste keer op
kamp waren, vulden hun dagen door enkele plezante spelletjes te
spelen. Zo gingen ze spelenderwijs op zoek naar verschillende soorten
paaseieren die vakkundig waren verstopt door de enige echte
Paashaas. Die was echter niet opgewassen tegen de speurneuzen van
de sloebers en verloor kansrijk de helft van zijn eieren. Achteraf
maakten Mia en Lèneke hier dan ook een heerlijk toetje van. Tot slot
maakten de jongste leden ook nog kennis met tovenaar Merlijn en zijn
ondeugende interviewer. Een filmpje hiervan is te bekijken op het
YouTube-kanaal van KSA Meeuwen.
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Kampverslag klein kamp
De leeuwkes dachten bij het horen van Ketnet niet aan tovenarij en
hocus pocus. Nee, zij gingen
meteen op de leergierige tour en
stampten prompt een aflevering
van Karrewiet uit de grond. We
werden daarin op de laatste avond
allemaal getuige van een overval én
arrestatie van twee bandieten en
konden de beste voetbalploeg van
België zien winnen van hun rivaal.
Wat er nog meer te beleven viel die
dag, kom je wederom te weten via
het kanaal van de KSA. Verder
amuseerden zij zich onder andere
met een spectaculaire
verkenningstocht en de Battle van
de Eeuw. Hierin stonden twee
teams lijnrecht tegenover elkaar
in een gevecht op leven en dood.
Verf van het andere team op je
kleren krijgen was namelijk
genoeg om uitgestoten te
worden van je eigen team en zo
alleen in de wildernis terecht te
komen. Gelukkig hadden de
Helden, uitgedost met harnas,
speer en schild genoeg materiaal
voor handen om deze epische
strijd tot een goed einde te
brengen. De gemoederen
kwamen zo hoog dat er enkel nog
een paar mistige actiefoto’s
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Kampverslag klein kamp
achter bleven als bewijs.
Met de fiets of te voet, het maakte allemaal niet uit voor de stoere
Jongknapen. Zij gingen gedurende de 5 kampdagen dan ook vaak op
expeditie in de ongerepte Lilse flora. Gewapend met een stok en een
KSA-trui ter camouflage waanden zij zich cooler dan de mannen van
Rox en kon zelfs de meest kwaadaardige boef uit Mega Mindy hun
niets deren. Tussen al dat heldhaftig gedoe door werden ook hun
strategische vaardigheden nog bijgespijkerd aan de hand van
minigames op het scherpst van de snee. Al dit kwam ten goede in de
jaarlijkse KetKoers, een gevarieerde wielerwedstrijd waarvoor de
leiding hen had ingeschreven. Bergen moesten worden beklommen,
rivieren doorploeterd en dit alles onder het toeziend oog van de twee
vliegende reporters en de vakjury. De
beelden hiervan (her)bekijken is een
must voor elke sportfanaat.
De oudste leden op klein kamp, de
Knapen, kregen er voor het eerst in de
geschiedenis een steengoede vriend
bij en dat mag je gerust letterlijk
nemen. Henk speelde dan ook de
hoofdrol in het filmpje van de ooit zo
stoere Knapen. Dat ze toch nog ietwat
onverschrokken zijn, bewezen ze in
het grote Let´s Go IV spel, genoemd
naar het gelijknamig
Ketnetprogramma. Hierin strijden
twee teams tegen elkaar om
uiteindelijk om ter eerste de beker in
de wacht te slepen. De proef ging als
volgt: de eerste stap was om de
torenhoge muur van de kampplaats over te gaan met behulp van een
aantal palen en wat touw. Eens dat deze helse karwei achter de rug
was, werden ze getest op hun fietskwaliteiten, kaartleesskills en
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Kampverslag klein kamp
groepsmentaliteit. Bij de volgende stop moesten ze een cijfercode
dienen te vinden in een bos gebruikmakend van een aftandse
verrekijker. Vervolgens kwam de echte survivaller in hun naar boven. Er
moest namelijk een vuur gemaakt worden met alleen een vuursteen en
wat krantenpapier dat al dagen tussen de natte blaren lag. Hierdoor
kwam er een sleutel vrij die nodig was voor de laatste opdracht: een
blaaspijp en pijlen maken om zo bij de schatkist te komen met daarin
de gelauwerde GO IV trofee. Sensatie en adrenaline alom!

Voor foto’s van klein kamp, bekijk zeker het fotoalbum op onze
facebookpagina!
Ties Vangeloven
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Kampverslag Groot Kamp
Verslag Groot Kamp Rijkevorsel

Zoals het wel vaker gebeurde in de middeleeuwen, zijn er een heel
deel belangrijke geschriften van onze avonturen helaas verloren
gegaan. Hieronder volgt een kort verslag van de nog resterende
geschriften, opgegraven en tentoongesteld door onze eigensten
archeologen en paleotologen.
Dag I
Het Groot Kamp werd traditiegetrouw geopend door een
spaghetti-avond en de borden vlogen over de toonbank alsof het
kaartjes waren voor een nieuwe koning Arthur film in de cinema!
Nadat de ouders de laatste poentjes en knuffels uitdeelden aan
hun telgen, kon het kamp echt beginnen!
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Kampverslag Groot Kamp
Dag II
X
Dag III
X
Dag IV
Dag 4 staat voor
plezier en vertier.
Het gras is niet
groener aan de
overkant, ook
vandaag was het
weer bloedheet.
Maar dat kan ons
niet deren, integendeel; vandaag stond er een dag vol diverse
sportactiviteiten op de agenda. Van gewichtheffen tot traplopen,
elke discipline kwam ruim aan bod. Jullie atletische schildknapen
perste het laatste druppeltje
zweet uit hun poriën in poging
een podiumplaats te
bemachtigen. In de namiddag
stuurden we onze moedige
krijgers de blakende zon in (met
zonnecrème) om als
alleskunners een triatlon af te
werken. Een verfrissende duik
bood het perfecte voorspel om
kilometers te malen op de stalen
ros met als dessert een
aangename avondwandeling op
20

Kampverslag Groot Kamp
tempo. Deze sportieve dag werd in KSA-verband afgesloten met
een potje voetbal leden versus leiding. Op naar morgen waar weer
een verse dageraad op ons staat te wachten gevuld met wilde
avonturen die jullie ongetwijfeld te horen zullen krijgen!

Dag V
In de voormiddag zocht elke groep de schaduw van de
aanliggende bossen op. Hierin werden zoals gewoonlijk zeer
creatieve en energieverpulverde spellen gespeeld. In de namiddag
hadden we geen tijd te verliezen, want er stond een langverwachte
commandotocht op de planning. De leden werden hierop
voorbereid door een ettelijk aantal, smaakvolle wraps. Iedereen
deed zijn uiterste best om in zo min mogelijk tijd deze
legendarische tocht tot een goed einde te brengen. De plasjes,
21

Kampverslag Groot Kamp
bossen en kleibodem in en rond Rijkevorsel werden uitgebreid
verkend.
Dag 5 werd afgesloten met een typisch-Belgisch avondmaal:
stoofvlees met spinazistoemp.
Dag VI
Dag 6 was opnieuw een
groot succes. Na een
overheerlijke boterham
met confituur, stapte
iedere groep opnieuw in de
wereld van knechten,
koningen en krijgers. De
sloebers hielden zich
voornamelijk bezig met de
paarden op te zadelen om
huiswaarts te trekken.
De leeuwkes zijn echte
experts geworden in het
verhandelen van goud. Ook
de jong-knapen hebben
zich nuttig bezig gehouden.
Nadat ze uitgebreid de
geschiedenis van ridders, vikingen en samoerai hebben
onderzocht, gingen ze deze kennis ook toepassen.
De knapen hadden zich voor één dag afgezonderd van de rest van
het dorp. Zij lieten hun dagindeling bepalen door het lot. De
jonghernieuwers zochten een welverdiende verkoeling op in de
Minnekespoesplas. Na 2 dagen vol sporten in de volle zon, is dit
niet meer dan logisch.
22

Kampverslag Groot Kamp
De +16 hebben de jonghernieuwers deels gevolgd. Zij zochten ook
de verkoeling op, maar op een andere manier. Vissen was voor hen
DE manier om zichzelf eens goed tot rust te doen komen.
De maagjes werden doorheen de dag gevuld door pure
delicatesses van ons keukenteam. Mia, Lèneke en Irma hebben
zichzelf opnieuw overtroffen met overheerlijke videe, een
verfrissende crème en een heerlijke klassieker: verloren brood.
Kortom, ons KSA-dorp wordt goed onderhouden door onze
dappere krijgers, de buikjes werden goed gevuld en de leiding
amuseert zich zeer goed.
Dag VII
X
Dag VIII
De alom bekende ‘Take a walk on the wild side’ day!
Het idee, zoals altijd simpel: voor één dagje laten we onze geliefde
kookouders met rust, en trekken wij, de leiding, er met de kinderen op
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Kampverslag Groot Kamp
uit voor een epische survival. Helaas was Moeder Natuur ons net deze
dag iets minder goed gezind (we willen haar desalniettemin bedanken
voor het mooie weer van de afgelopen dagen en zeten graag deze
samenwerking vreugdig verder). Om deze reden zochten de leeuwtjes
de alternatieve zwoele wildernis op van het subtropisch zwemparadijs
Waterperels te Lier. De knapen en hun opvolgers (jongknapen) hadden
minder moeite met het weer te trotseren. Voor de jongknapen
betekende dit artisanaal geproduceerde bicky burgers en een plonsje
in een lokaal natuurlijk zwembad. De knapen bezochten vandaag de
Lilse Bergen. Toen de gelegenheid zich aanbood, konden onze
enthousiaste jongens zich echter niet bedwingen om een wedstrijd koe
drijven te organiseren. Het duurde niet lang voordat deze bende
avonturiers erin sloeg de leiding te verwonderen met de aanwezigheid
van hun boerentalent. En de oudste mannen, die kwamen vandaag
terug van hun tweedaagse in Tilburg. Toch wel een degelijk tochtje
fietsen, maar een avontuur zonder twijfel.
Dag IX
X
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Kampverslag Groot Kamp
Dag X
Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.

Voor foto’s van groot kamp, bekijk zeker het fotoalbum op onze
facebookpagina!
Archief team KSA Meeuwen
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
Wist je dat…
… de oudste leden al stilletjes aan bezig zijn met het worden
van echte leiders?
... we een (bijna) nieuwe loods hebben?
…VGS de poort van onze loods sponsort?
… KSA Meeuwen sinds dit jaar communiceert via Gimme?
… leider Thijs ook wel de Zwarte Keizer van Leuven wordt
genoemd?
… wij eigenlijk de beste jeugdvereniging van Oudsbergen zijn?
… we afscheid hebben moeten noemen van 3 topleiders,
Daan, Tuur en Bauwe?
… een vuilbak een brandbaar object is?
... dat wij allen staan te blinken in een nieuw stickerboek, te
verkrijgen vanaf 15 november?
… we met Irma een nieuwe kookouder hebben?
… Giel de langste haren heeft van de leidingsgroep, tegenover
Vos die sinds kort de kortste haren heeft?
… onze startdagen dit jaar weer een groot succes waren?
… Pieter zijn vader opvolgt als tentenboer?
… leider Marten vanaf nu ook te vinden is als ober in het
Volkshuys?
… we binnenkort een echte barbier in ons midden hebben?
… we onze lokalen ook verhuren voor privé feestjes voor een
appel en een ei?
… leider Pieter in zijn vrije tijd graag gezelschapsspelletjes
verliest?
… we dit jaar niet minder dan 20 fantastische leiders hebben,
goed voor maar liefst 84 jaar ervaring?
… leider Mats niet tegen zijn verlies kan en gewoon stopt als
hij niet meer kan winnen?
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!

Knappe Knip
Beemdstraat 88
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. +32 475 50 62 59
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!

Frituur De Meeuw
Weg naar Helchteren 61
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011/ 79 19 89

Tormans
Kerkplein 10
3670 Meeuwen
Tel. 011 79 40 93
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!

D'Abonie
Weg op Bree 25 bus 1
3670 Meeuwen-Gruitrode

Dorpermolen
Molenstraat 5
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011 79 29 69
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
t Fonteintje
Weg op Bree 33
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011/79 24 41
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!
Kwaffuur Wendy
Akkerstraat 47
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 089 46 82 96
Pip & Flo
Hoogstraat 46
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011 18 36 88

’t Frit-uurtje
Hoogstraat 26
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011 61 20 99
Speedy Meeuwen
Weg op Bree 16
3670 Meeuwen-Gruitrode
Frituur Marc
Kiesstraat 9
3670 Meeuwen-gruitrode
Tel: 011/79 27 30
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Graag danken wij volgende genereuze sponsors!

Oz Dadas
Hoogstraat 18
3670 Meeuwen-Gruitrode
Tel. 011 79 48 00

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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Activiteitenkalender werkjaar 2018-2019

Sloebers, Leeuwkes, Jongknapen &
Knapen

Jonghernieuwers & +16

Zondag 18 november

Zaterdag 17 november

Zondag 2 december

Zaterdag 1 december

Zondag 16 december

Zaterdag 15 december

Winterstop
Helaas moet de leiding even intensief de boeken in duiken om onze examens zo goed als
mogelijk af te leggen. Hierdoor zullen er de hele maand januari geen activiteiten
plaatsvinden, zoals jaarlijks het geval is. Maar niet getreurd, in februari beginnen we er waar
aan! Houd zeker ksameeuwen.be en onze Gimme in de gaten voor meer informatie!
Zondag 10 februari

Zaterdag 9 februari
Vrijdag 22 februari:

Discoschaatsen voor alle leeftijden à geen activiteit op za & zo!
Brief met meer info volgt (zie gimme)
Zondag 10 maart

Zaterdag 9 maart

Zondag 24 maart

Zaterdag 23 maart

Klein kamp: Maandag 8 april tem vrijdag 12 april
Meer info: zie kampboekje

Zondag 28 april

Zaterdag 27 april

Zondag 12 mei

Zaterdag 11 mei

Groot kamp: 1 augustus tem 10 augustus
Meer info zie kampboekje
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