KSA Sprokkeltje

17de jaargang – november 2019
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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 is terug te vinden. De leiding wordt voorgesteld, je kan
een verslag van het klein én groot kamp van vorig jaar lezen, een hele hoop
wist-je-datjes 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 officieel 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 ons rekeningnummer
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!
Mathijs Knevels
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Voorstelling Leiding

Hoofdleiders
 Bert Ceyssens ~ Rik, Pomp, Boula-Boula
20 jaar
+32479649689
bert.ceyssens@hotmail.com
3e jaar leiding
Hoofdleider
Studie: Bachelor Wiskunde
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Liefje uit Hechtel
Weetje: Eén van mijn beste vrienden vertoeft een half jaar in
Thailand, ik mis hem toch wel een beetje.
 Jannes Gerits ~ Jeanke
Jongetje van 20 jaar
+32495643009
jannesgerits@gmail.com
3e jaar leiding
Hoofleider
Studie: Leerkracht Wiskunde
& Fysica 3e graad
Verliefd/verloofd/getrouwd: Heel verliefd op zijn vrouwtje
Weetje: Wist je dat Mats Loos zijn weetje niet klopt? Wist je dat ik
ook nog steeds stiekem verliefd ben op Meeuwen?
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Voorstelling Leiding

Penningmeester
 Mats Loos
19 jaar
+32484621315
matsloos@hotmail.com
3e jaar leiding
Penningmeester
Studie: Prof. Bachelor ElektroMechanica
Verliefd/verloofd/getrouwd:
De juiste nog niet
tegengekomen.
Weetje: Ik ga op 1 november het dartstoernooi in JH de Mans
winnen. Ik heb moeten onderdoen voor Bert Ceyssens, die de
beste darter van KSA Meeuwen was. Hoogmoed komt voor de val.
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Voorstelling Leiding

Leiding Sloebers
1ste en 2de leerjaar
 Jasper Gijbels (groepsleider) ~ Jappie
19 jaar
+32477462019
gijbelsjasper@msn.com
3e jaar leiding
Studie: Prof. Bachelor
Elektromechanica
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Stiekem verliefd op één van
de kookmoekes
Weetje: Wist je dat ik een toekomstige rockster ben?
 Bert Ceyssens ~ Rik
Zie ‘Hoofdleiders’.

6

Voorstelling Leiding
 Warre Knevels
18 jaar
+32470030588
warre.knevels@outlook.com
1ste jaar leiding
Studie: KMO Management &
ondernemen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Grondlegger van de regel van 3
Weetje: Ik was veel te laat met het
doorsturen van mijn gegevens.
 Warre Hendriks ~ Henk
18 jaar
+32472605502
hendrikswarre@icloud.com
1ste jaar leiding
Werk: Schrijnwerker in
wording
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Verliefd maar nog niet officieel
Weetje: Ik houd van leuke feestjes.
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Voorstelling Leiding

Leiding Leeuwkes
3de en 4de leerjaar
 Mats Loos (groepsleider)
Zie ‘Penningmeester’.

 Bram Vangeloven ~ Frombelievings
18 jaar
+32472837599
vangelovenbram@gmail.com
1ste jaar leiding
Studie: Prof. Bachelor Bouwkunde
Verliefd/verloofd/getrouwd: Solo Slim
Weetje: Ik ben ros, maar mijn
wenkbrauwen zijn zwart.
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Voorstelling Leiding
 Jeb Schurmans ~ Jef
18 jaar
+32479076944
schurmansjeb@gmail.com
1ste jaar leiding
Studie: Industrieel Ingenieur
Verliefd/verloofd/getrouwd: Single
Weetje: Wist je dat de aarde niet
rond is?
 Siemen Vaesen ~ Semen
18 jaar
+32471897838
siemen.vaesen@gmail.com
1ste jaar leiding
Studie: Specialisatiejaar CNC
technieken
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Matig-zeer verliefd
Weetje: Nederlandse vriendin.
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Voorstelling Leiding

Leiding Jongknapen
5de en 6de leerjaar
 Jannes Gerits (groepsleider) ~ Jeanke
Zie ‘Hoofdleiders’.

 Kobe Thaens ~ Kuub(ke)
21 jaar
+32472741374
kobethaens@hotmail.com
3e jaar leiding
Studie: Werkende en daarnaast ook
Barbier
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Ik heb het liefste liefje van de wereld
Weetje: Ik ben de enige leider die
geboren is in 1998.
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Voorstelling Leiding
 Arjen Everts
18 jaar
+32476096072
evertsarjen@gmail.com
1ste jaar leiding
Studie: Bachelor
Instrumentenbouw
Verliefd/verloofd/getrouwd:
In relatie
Weetje: Ik zit op kot in Gent
om mijn dromen waar te
maken.
 Nolle Moris
18 jaar
+32478080390
nolle.moris@gmail.com
1ste jaar leiding
Studie: Prof. Bachelor ElektroMechanica
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Ik ben nog niet geraakt door de
pijlen van Cupido
Weetje: Ik vul bij Okay Meeuwen
de hapjes bij.
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Voorstelling Leiding

Leiding Knapen
1ste en 2de middelbaar
 Sam Loos (groepsleider)
20 jaar
+32493627894
samloos321@gmail.com
3e jaar leiding
Studie: Bioingenieurswetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd: Vrijgezel
Weetje: Wist je dat.
 Sibe Creemers
20 jaar
+32477599342
sibecreemers@hotmail.com
3e jaar leiding
Studie: KMO-management
Verliefd/verloofd/getrouwd: Verliefd
Weetje: Ik werk als redder bij Erperheide
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Voorstelling Leiding
 Tuur Vanbaelen ~ Sannibad
20 jaar
+32497897347
tuurvanbaelen@hotmail.com
3e jaar leiding
Studie: Economische
Wetenschappen
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Vrijgezel
Weetje: Wist je dat ik op Erasmus ben in Thailand maar in februari
weer met veel plezier leiding zal zijn bij de KSA.
 Tijl Janssen
18 jaar
+32476666816
tijlanjer23@gmail.com
1ste jaar leiding
Studie: Agro- en biotechnologie:
landbouwmechanisatie
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Gelukkige vrijgezel.
Weetje: Eén van mijn andere hobby’s, naast KSA, is waterpolo.
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Voorstelling Leiding

Leiding Jonghernieuwers
3de en 4de middelbaar
 Thijs Indekeu
(groepsleider) ~ Hijsje
23 jaar
+32479172972
thijs.indekeu@hotmail.com
8ste jaar leiding
Voorzitter Muizencomité
Studie: Burgerlijk Ingenieur
Verliefd/verloofd/getrouwd:
De jacht is mooier dan de vangst.
Weetje: Wist je dat ik op de
vooravond van Meeuwen Kermis 23 jaar wordt?
 Mathijs Knevels ~ Knevels
20 jaar
+32470389790
mathijs.knevels@hotmail.com
3e jaar leiding
Voorzitter Kamp-Fuif-comité
Studie: Burgerlijk Ingenieur: Architectuur
Verliefd/verloofd/getrouwd: Zeen of neet te
zeen, des de vroag.
Weetje: Naast KSA-leider en student, ben ik
een gedreven creatieveling. Onlangs heb ik
zelfs mensen ontstelt met mijn
zogenaamde engelenstem.
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Voorstelling Leiding
 Mathijs Vangeloven ~ Ties
22 jaar
+32479324926
mathijsvangeloven@hotmail.com
6e jaar leiding
Studie: Afgestudeerd als
Communicatiewetenschapper, nu
even een jaar Journalistiek bijstuderen
Verliefd/verloofd/getrouwd: Ik heb een
mooi vriendinnetje, Lisa genaamd
Weetje: Ik speel graag Rollercoaster Tycoon en ik heb dit spel
recentelijk uitgespeeld.

Leiding +16
5de en 6de middelbaar
 Giel Indekeu (groepsleider) ~ i
23 jaar
+32471112351
gielindekeu@hotmail.com
8ste jaar leiding
Studie: Master Artificiële Intelligentie
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Wanhopig op zoek naar de ware
Weetje: Ik heb lang haar.
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Voorstelling Leiding
 Wout Daenen ~ Woitsch
21 jaar
+32470592876
wout.daenen1997@hotmail.com
6e jaar leiding
Studie:
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Dolverliefd op mijn Kaatje
Weetje: Naast fanatiek KSA-leider ben ik samen met Pieter ook
DJ/entertainer.
 Pieter Verrijssen ~ Pierre
23 jaar
+32494493470
pieter-1996-@hotmail.com
8ste jaar leiding
Studie: Orthopedagogie
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Ik heb me laten vangen door
de vrouw.
Weetje: Ik mis medeleider
Tuur Veebeelius heel hard nu dat hij naar Bangkok verkast is.
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Kampverslag Klein Kamp

Piratenkamp Koersel

De paasvakantie was weer de perfecte periode om met de KSA
op klein kamp te vertrekken. Er werd 5 dagen onafbroken
gespeeld, geravot, gepiraat, enzovoort! De kampplaats in
Koersel bood het ideale plaatje voor een spetterend
piratenkamp, al had het haar beste tijd wel al gehad. Zo was er
in de grote zaal nog duidelijk een vorig leven waar te nemen.
Deze was namelijk vroeger nog een sporthal geweest, die
gebruikt werd door verenigingen van de gemeente.
Het gebouw zelf was (net) voldoende groot om in te eten,
koken, slapen, wassen en uiteraard ook plassen. Gelukkig
deinzen wij, KSA Meeuwen, niet terug van onbekende natuur en
cultuur. We konden dan ook van geluk spreken dat onze
kampplaats door een groot bos omringd werd. Hier is natuurlijk
uitgebreid gebruik van gemaakt om onszelf in uit te leven. Op
vlak van locatie waren er, zoals gewoonlijk, helemaal geen
tekorten!
Na het installeren van de beddenbak, het eten van een lekkere
spaghetti bereid door onze lieftallige kookouders, het vaarwel
zoenen van de ouders en nog enkele korte spelletjes, werd de
eerste nacht van het klein kamp -moe, maar voldaan- ingezet.
De morgen erop, met een stevig ontbijt achter de kiezen, trok
elke groep op verkenningstocht. Dit natuurlijk verkleed als
echte piraten. Diezelfde dag werd ook een heus spel met de hele
groep gespeeld. Maar voordat we hier aan toe waren, werd er
nog een stevige hotdog naar binnen gespeeld. Mia, Lèneke en
Irma hadden deze zoals altijd met zeer veel liefde bereid. Bij het
gezamenlijk spel moesten de leden met hun afwasgroep
samenwerken om zoveel mogelijk snoep te verzamelen.

17

Verder werd er nog allerlei leuks gespeeld. Zo werden er hutten
gebouwd in vele vormen en materialen. Sommigen waagden
zich zelfs aan een schattenjacht. Ook mogen we zeker niet
vergeten dat “Koersel-kapelleke” op een steenworp van ons
verblijf verwijderd lag. We hebben dit kapelleke dan ook een
namiddag lang gekaapt, in echte piratenstijl. Iedereen stond
perplex van al die stoere piraten van KSA Meeuwen.
Onze stalen rossen hebben ook niet stil gestaan aan de
kampplaats. Gewapend met onze groene KSA-truien trokken
we hiermee buiten Koersel. Onze tocht leidde ons naar
Beringen. De jongste groep, onze sloebers, trotseerden
diezelfde weg met de auto. Bij onze aankomst stonden we voor
een grote opgave: het beklimmen van de Avontuurberg aan de
Terril van Beringen. Ieder lid was in staat deze moeilijke, maar
zoals aangetoond, niet onmogelijke taak te volbrengen.
Na dagen plezier zat ons piratenkamp er bijna op. Er werd nog
een laatste keer uitgebreid genoten van een lekker avondmaal,
waarna de laatste avond van een spetterend kamp werd
afgerond door een entertainende piratenfilm!
Kolonies stichten, op schatten jagen, monumenten kapen,
bergen beklimmen, uitdagingen overwinnen, leuke piratenspelletjes spelen, nieuwe vriendjes maken en overheerlijke
maaltijden binnen-smikkelen. Arrrgghh piraatjes, deze expeditie
past mooi in het rijtje van andere, geweldige edities!

Voor alle foto’s van klein kamp, bekijk zeker het fotoalbum
op onze facebookpagina!
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Kampverslag Groot Kamp

Je kan prachtig verslagen van dit geweldige Maffia-Kamp in
Berlare vinden op onze Facebook-pagina!
Gekoppeld aan deze verslagen vind je ook leuke foto’s van
dit kamp, te vinden in het fotoalbum.

Enkele leuke wist-je-datjes
 Wist je dat leider Tuur tot februari in Bangkok vertoeft? Wat hij daar
allemaal aan het uitspoken is, krijgen we vast en zeker te horen als hij
terug is!
 Wist je dat we vorig jaar afscheid hebben genomen van 6 leiders?
 Wist je dat deze werden vervangen door maar liefst 8 nieuwe leiders?
 Wist je dat we sinds dit jaar twee nieuwe hoofdleiders hebben en dat
beiden bovengemiddeld groot zijn?
 Wist je dat kookmoeder Irma deze zomer 10 dagen mee is gekomen op
kamp met een gebroken been?
 Wist je dat we in de toekomst nog slaapzalen gaan bijbouwen aan ons
lokaal?
 Wist je dat we vorige zomer een overheerlijke barbecue hebben
georganiseerd? Ook dit werkjaar kunnen jullie hier weer van genieten.
Meer info volgt!
 Wist je dat ons lokaal in juli en augustus verhuurd wordt aan andere
jeugdverenigingen?
 Wist je dat ons lokaal ook voor andere gelegenheden (feestjes, baby
showers, etc)?
 Wist je dat de er soms anderhalf dozijn leeuwkes zijn op de activiteit?
 Wist je dat er twee leiders dolverliefd zijn op twee leidsters van KLJ
Meeuwen?
 Wist je dat KSA Meeuwen dit jaar haar 85ste verjaardag viert?
 Wist je dat we sinds kort twee nieuwe voetbaldoelen hebben? Messi
en Ronaldo, maak jullie borst al maar nat!
 Wist je dat er een discussie gaande is binnen de leiding over het feit
dat leider Thijs nu schattig, dan wel stoer is?
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Wij zijn enorm dankbaar voor onze genereuze sponsors!
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I-EUR – Nico Schurmans, Rondestraat 16 (Meeuwen)
Taverne ’t Schuurke – Tulpenstraat 4 (Meeuwen)
Bouwwerken Loos – Patrick Loos
Dakwerken Thijs
Drankenhal Schildermans – Genkerbaan 21 (Meeuwen)
’t Sfeerhuys – Hoogstraat 27 (Meeuwen)
Knappe Knip – Greet Swennen, Beemdstraat 88 (Meeuwen)
Kapsalon Unique – Weg op Bree 73 (Meeuwen)
Tentenverhuur Eddy Verrijssen – Heerstraat 15 (Meeuwen)
23

