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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, er is 

een korte update in het licht van het corona-virus en onze werking, 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 

21 jaar 
+32479 64 96 89 
bert.ceyssens@hotmail.com 
4e jaar leiding 
Hoofdleider 
 
Studie: Bachelor Wiskunde 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
Gefocust op mijn studie en 
kameraden. 
Weetje: Jeb zijn weetje klopt 
helemaal niet. 
 
 
❖ Jannes Gerits ~ Jeanke 

21 jaar  
+32495 64 30 09 
jannesgerits@gmail.com 
4e jaar leiding 
Hoofleider  
 
Studie: Leerkracht Wiskunde 
& Fysica 3e graad 
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Al +/- 2 jaar samen met zijn vrouwtje. 
Weetje: Ook al ben ik 21 en hoor ik verantwoordelijk te zijn, toch 
voel ik me nog steeds 16 jaar. 
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Voorstelling Leiding 

Penningmeester 
 
❖ Mats Loos ~ Matsu 

20 jaar 
+32484 62 13 15 
matsloos@hotmail.com 
4e jaar leiding 
Penningmeester  
 
Studie: Prof. Bachelor Elektro-
Mechanica 
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
De juiste nog niet 
tegengekomen. 
Weetje: Ik heb ondertussen moeten onderdoen voor leider Bert op 
het dartstoernooi. 
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Voorstelling Leiding 

Leiding Sloebers 
1ste en 2de leerjaar 

 
❖ Jannes Gerits (groepsleider) ~ Jeanke 

21 jaar  
+32495 64 30 09 
jannesgerits@gmail.com 
4e jaar leiding 
Hoofleider  
 
Studie: Leerkracht Wiskunde 
& Fysica 3e graad 
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Al +/- 2 jaar samen met zijn 
vrouwtje. 
Weetje: Ook al ben ik 21 en hoor ik verantwoordelijk te zijn, toch 
voel ik me nog steeds 16 jaar. 
 
 
❖ Siemen Vaesen ~ Semen 

19 jaar 
+32471 89 78 38 
siemen.vaesen@gmail.com 
2e jaar leiding 
 
Werk: Wood You 
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Matig tot zeer verliefd 
Weetje: Nederlandse 
vriendin. 
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Voorstelling Leiding 
❖ Jeb Schurmans ~ Jef 

19 jaar 
+32479 07 69 44 
schurmansjeb@gmail.com 
2e jaar leiding 
 
Studie: Prof. Bachelor Bouwkunde 
Verliefd/verloofd/getrouwd: Single. 
Weetje: Wist je dat de aarde rond 
is? 
 
 
 
 
❖ Don Tielen ~ Juan, Don-John 

18 jaar 
+32496 99 04 92 
Don.Tielen@gmail.com 
1ste jaar leiding  
 
Studie: Soldaat-paracomando 
Verliefd/verloofd/getrouwd: Niks nie. 
Weetje: Ik woon eigenlijk niet in 
Meeuwen 
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Voorstelling Leiding 

Leiding Leeuwkes 
3de en 4de leerjaar 

 
❖ Bram Vangeloven (groepsleider) ~ Frombelievings 

19 jaar 
+32472 83 75 99 
vangelovenbram@gmail.com 
2e jaar leiding  
 
Studie: Prof. Bachelor Bouwkunde 
Verliefd/verloofd/getrouwd: Solo Slim. 
Weetje: Ik ben ros, maar mijn 
wenkbrauwen zijn zwart. 
 
 
 
 
 
 
❖ Warre Knevels 

19 jaar 
+32470030588 
warre.knevels@outlook.com 
2e jaar leiding  
 
Studie: Orthopedagogie  
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Grondlegger van de regel van 3. 
Weetje: Ik was veel te laat met het 
doorsturen van mijn gegevens. 
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Voorstelling Leiding 
❖ Tuur Palmers ~ Palm 

17 jaar 
+32491 64 69 78 
palmerstuur@gmail.com 
1ste jaar leiding 
 
Studie: Elektro-mechanica 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
Ik begrijp de meeste vrouwen niet 
zo heel goed. 
Weetje: Mij krijgt ge NOOIT moe! 
 
 
 
 
❖ Sverre Bosmans ~  Bossi 

17 jaar 
+32487 60 55 85 
sverre.bosmans@hotmail.com 
1ste jaar leiding 
 
Studie: Hout-technieken 
(~ op school aanwezig zijn) 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
Nog niemand tegen gekomen op TISM. 
Weetje: KSA is de beste hobby die er 
bestaat. 
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Voorstelling Leiding 

Leiding Jongknapen 
5de en 6de leerjaar 

 
❖ Jasper Gijbels (groepsleider) ~ Jappie 

20 jaar 
+32477 46 20 19  
gijbelsjasper@msn.com  
4e 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?  
 
 
 
 
❖ Tijl Janssen 

19 jaar  
+32476 66 68 16 
 tijlanjer23@gmail.com  
2e jaar leiding 
 
Studie: Agro- en biotechnologie: 
landbouwmechanisatie 
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Gelukkige vrijgezel. 
Weetje: Eén van mijn andere 
hobby’s, naast KSA, is 
waterpolo. 



 
11 

 

Voorstelling Leiding 
❖ Simon Knevels ~ Knevels Junior 

17 jaar 
+32474 03 32 82 
simon.knevels@gmail.com 
1ste jaar leiding 
 
Studie: Technische 
wetenschappen 
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Verliefd op Sabine Knuysen. 
Weetje: De enige echte blonde 
God. 
 
 
 
 
 
❖ Max Cleeren ~ Havelaar 

18 jaar  
+32471 63 86 16 
cleerenmax@gmail.com 
1ste jaar leiding 
 
Studie: Elektro-mechanica 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
Vrouwen versta ik niet. 
Weetje: Hyped om met de jing te 
spelen. 
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Voorstelling Leiding 

Leiding Knapen 
1ste en 2de middelbaar 

 
❖ Nolle Moris (groepsleider) ~ Swa 

19 jaar  
+32478 08 03 90  
nolle.moris@gmail.com  
2e jaar leiding 
 
Studie: Prof. Bachelor Elektro-
Mechanica 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
Ik ben nog niet geraakt door de pijlen 
van Cupido 
Weetje: Ik breng postpakjes rond op zaterdagvoormiddag.  
 
 
 
 
 
❖ Arjen Everts 

19 jaar 
+32476 09 60 72 
evertsarjen@gmail.com 
2e jaar leiding 
 
Studie: Bachelor 
Instrumentenbouw 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
In relatie 
Weetje: Ik zit op kot in Gent om 
mijn dromen waar te maken. 
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Voorstelling Leiding 
❖ Warre Hendriks ~ Henk 

19 jaar 
+32472 60 55 02 
hendrikswarre@icloud.com 
2e jaar leiding  
 
Werk: Schrijnwerker in 
wording 
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Verliefd maar nog niet officieel 
Weetje: Ik houd van leuke 
feestjes.  
 
 
 

 
❖ Clas Schurmans ~ Slas 

17 jaar 
+32477 61 86 92 
classchurmans@gmail.com 
1ste jaar leiding 
 
Studie: Elektro-mechanica 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
Neen, genieten van het leven. 
Weetje: Ik ben de jongere broer van Jeb, 
maar ben nog steeds bijna 10cm groter. 
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Voorstelling Leiding 

Leiding Jonghernieuwers 
3de en 4de middelbaar 

❖ Bert Ceyssens (groepsleider) ~ Rik, Pomp, Boula-Boula 

21 jaar 
+32479 64 96 89 
bert.ceyssens@hotmail.com 
4e jaar leiding 
Hoofdleider 
 
Studie: Bachelor Wiskunde 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
Gefocust op mijn studie en 
kameraden. 
Weetje: Jeb zijn weetje klopt 
helemaal niet. 
 
 
❖ Mathijs Knevels ~ Knevels 

21 jaar 
+32470 38 97 90 
mathijs.knevels@hotmail.com 
4e jaar leiding 
Voorzitter Kamp-Fuif-comité 
 
Studie: Burgerlijk Ingenieur-Architectuur 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  
Zeen of neet te zeen, des de vroag. 
Weetje: Ik zit ook bij Existenz, een 
architectuur-vereniging waar ik mijn 
creativiteit tot uiting breng. 
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Voorstelling Leiding 
❖ Sam Loos (groepsleider)  

21 jaar  
+32493 62 78 94 
samloos321@gmail.com  
4e jaar leiding 
 
Studie: Bio-
ingenieurswetenschappen 
Verliefd/verloofd/getrouwd: Vrijgezel 
Weetje: Ik ga de eerste 6 maanden 
van 2021 naar Zuid-Afrika. 
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Leiding +16 
5de en 6de middelbaar 

 
❖ Mats Loos (groepsleider) 

20 jaar 
+32484 62 13 15 
matsloos@hotmail.com 
4e jaar leiding 
Penningmeester  
 
Studie: Prof. Bachelor Elektro-
Mechanica 
Verliefd/verloofd/getrouwd: De 
juiste nog niet tegengekomen. 
Weetje: Ik heb ondertussen 
moeten onderdoen voor leider 
Bert op het dartstoernooi. 
 
 
 
 
❖ Tuur Vanbaelen ~ Sannibad 

21 jaar 
+32497 89 73 47  
tuurvanbaelen@hotmail.com  
4e jaar leiding 
 
Studie: Economische 
Wetenschappen 
Verliefd/verloofd/getrouwd: 
Vrijgezel 
Weetje: Fervente bonje-maker.  
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Beste KSA-er, ouder & sympathisant, 
 
Gisteren heeft de overheid de 
maatregelen opnieuw verstrengd. De 
regelgeving rond het bubbelsysteem zijn 
jullie waarschijnlijk welbekend. Hoewel er 
over de jeugdwerking voor -12 jarigen 
niets extra vermeld werd, hebben wij als 
vereniging besloten om onze activiteiten 
voor deze leeftijdsgroep ook op te schorten. We willen namelijk niet 
het risico nemen om de verschillende bubbels te mengen, zowel bij 
de leidingsploeg alsook bij onze leden.  
Concreet betekent dit dus dat we voorlopig geen activiteiten meer 
zullen organiseren aan onze KSA lokalen. Wanneer precies we terug 
activiteiten op ons terrein zullen voorzien, hangt af van de evolutie 
van het virus en de maatregelen. We zijn aan het bekijken of we 
online activiteiten kunnen organiseren voor de jongere leden.  
Toekomstige updates over onze werking en eventuele 
aankondigingen van online activiteiten zal via dit kanaal (Facebook) 
verlopen, dus houdt onze pagina zeker in de gaten!  
De belangrijkste updates zullen ook via mail/Gimme meegedeeld 
worden. 
We willen jullie bedanken voor jullie begrip! We vinden het zelf zeer 
spijtig, en hadden het liever ook anders gewild. Maar, wat moet, dat 
moet. In het belang van ieders gezondheid. 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons altijd via mail 
contacteren.  
ksa_meeuwen@hotmail.com  
ksa.meeuwen@gmail.com  
 
Hou je haaks, hou het gezond. 
Groeten, 
 
 
De leiding. 

mailto:ksa_meeuwen@hotmail.com
mailto:ksa.meeuwen@gmail.com
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Kampverslag Klein Kamp 
COVID-Kamp Online 
Ons klassiek klein kamp, dat we jaarlijks volgens een vaste (succesvolle) 
formule organiseren, heeft tijdens 2020 een vreemde wending 
gekregen. Een nieuw jasje, als het ware, passend bij het nieuwe normaal 
dat het jaar 2020 ons bekend heeft gemaakt. 

Online een kamp organiseren, dat 
kan toch niet? Toch wel, en hoe zelfs! 
Op maandag 13 april, een week later 
als ons initieel kamp gepland was, 
ging ons online kamp van start. 
Natuurlijk was dit door een 
overheerlijke spaghetti, maar deze 
keer niet op kookmoeders wijze. 
Jullie haalden zelf de pannen, potten 
en spaghetti-kruiden uit de kast, en 
maakten een eigen versie van de 
welbekende KSA-spaghetti! Met of 

zonder hulp, deze maaltijd was bij iedereen geslaagd. Het zorgde voor 
de nodige energie, zodat de rest van ons kamp getrotseerd kon worden. 
Jam! 

Tijdens kampdag 2 werd aan jullie gevraagd om een foto-zoektocht te 
voltooien. Elke leeftijdsgroep had andere plekken die ze moesten 
fotograferen en samen zetten in een mooie collage. Paarden, de A-Beek, 
de watertoren, Mieverse kapellekes en ons geliefde lokaal waren enkele 
van de prominente landmarks die vastgelegd moesten worden. Alles 
werd door jullie verzameld in 1 collage, 
gemaakt via een zelf gekozen tool. 
Prachtig!  

Op kampdag 3 werd de creativiteit verder 
gezet. Hier daagden we jullie uit om een 
kunstwerkje te maken dat de afgelopen 
dagen reflecterende. Sommigen maakten 
een tekening, anderen een echte houten 
trofee, en nog anderen een brief voor onze 
kookmoekes.  
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Hoewel geen gemakkelijke opgave, zijn velen van jullie erin geslaagd om 
iets prachtig te ontwikkelen. Bravo!  

Kampdag 4 werd volledig gevuld met een echte sportdag. De dag werd 
in gang geschoten via de 'goudgoede' ochtendgymnastiek van Samson 
& Gert. Vervolgens hadden we verschillende opdrachten voor jullie, 
waarmee jullie je lichaam omtoveren tot dat van een echte Adonis. 
Howla! 

Het kamp werd afgesloten met een leutige puzzelzoektocht. Jullie 
doorkruisten heel Meeuwen, op zoek naar raadsels die wij voor jullie 
opgesteld hadden. In totaal wandelden (of fietsten) jullie 8 km, verdeeld 
over 6 posten. Op het einde van deze tocht kregen jullie een 
welverdiende verrassing. De perfecte afsluiter voor ons eerste online 
kamp. Een ècht KSA-embleempje. Heerlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen jullie enorm bedanken voor jullie enthousiasme en 
participatie. Zonder jullie was het nooit gelukt om toch nog een 

geweldig kamp voor onze leden te organiseren! 

 

Alle opdrachten en foto’s van dit unieke kamp, kan u terugvinden op 
onze facebookpagina! 
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Kampverslag Groot Kamp 
Groot Kamp Itegem 

Toen we in mei te horen kregen dat we toch nog op kamp mochten gaan 
met onze vereniging, sprongen we allen gelijktijdig een gat in de lucht. 
Iedereen had erop gehoopt, niemand had het verwacht. We schoten 
onmiddellijk uit de startblokken om alles zo goed mogelijk te regelen, op 
een coronaproef manier, wat geen gemakkelijke opgave was. Toch zijn 
we erin geslaagd om tijdens dit vreemde werkjaar opnieuw een geweldig 
kamp te beleven. Hier vindt u een kort verslag van ons kamp, 
samengevat door onze nieuwste leiding (generatie 2002). Een uitgebreid 
verslag kan u vinden op onze Facebook-pagina, inclusief een tal van 
foto’s waarmee u ons prachtig kamp kan herbeleven! 

De start van het kamp kan samengevat worden met één zin: een 
overheerlijke spaghetti op kookmoeders wijze! Spijtig genoeg konden 
onze trouwe kookouders dit jaar niet meegaan, en moesten we het 
stellen met enkele behulpzame oud-leiders. Chance dat zij in der tijd 

goed opgeleid zijn geweest      . Ondanks de afwezigheid van Mia, 
Lènneke en Irma, werden zij toch stevig in de bloemetjes gezet door een 
exclusief interview op Radio 2 (dat u kan herbeluisteren op onze 
Facebook-pagina). 

In de voormiddag van kampdag 2 werd heel de KSA bijgeleerd over hoe 
de ruimte in elkaar zit. De 
sloebertjes maakten een 
klerenketting die verder ging 
dan het oog reikt. De 
leeuwkes hebben allemaal 
hun astronauten diploma 
behaald. De jongknapen en 
knapen gingen samen op 
pad en speelden het klassiek 
spelletje “één tegen allen”. 
De jonghernieuwers en 
+16’ers bouwden raketten waar zelfs NASA niet tegen op kon. In de 
namiddag gingen alle groepen zich verfrissen in de Averegten. Na een 
paar plonsjes hier en daar hebben we lekker gesmuld en de dag 
afgesloten met een gezamenlijk spel voor beide bubbels.  
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Eén-voor-één gingen de groepen naar hun 
kamer en na deze vermoeide dag sliepen 
ze allemaal als een roosje. 

De voormiddag van de 3de kampdag 
draaide voor de sloebers, leeuwkes, 
jonghernieuwers en +16 allemaal rond 
astronauten en rakketten. De jongknapen 
en de knapen speelde in de voormiddag 
het klassieke 'kampspel één-tegen-allen'. 
Daarna zijn we met de hele groep naar 
Averegten vertrokken en hebben we daar 
de hele namiddag geravot. We sloten de 
avond af met een gezamenlijk spel.  

De voormiddag van de 4de kampdag werd goed gevuld. De jongste 
leden ontdekte een mysterieuze loofboom, en kwamen hier veel over te 
weten. De andere groepen hebben zich druk bezig gehouden met het 
bouwen van ruimtekampen, en  hebben hun verdedigingstechnieken 
kunnen tonen aan de hand van een verfgevecht. In de namiddag heeft 
iedereen zich kunnen uitleven op de jaarlijkse commandotocht. 

De 6e dag startte met de 
bekendmaking van de podium-
plaatsen van de commandotocht 
en de sportdag. De sloebers 
maakte hun koffertjes klaar en de 
temperatuur steeg boven de 30°C. 
Ondanks het warme weer werd er 
toch actief met gezelschaps-
spellen, waterballonnen & andere 
verfrissende attributen gespeeld. 

Tenslotte werd de dag afgesloten met een k-moment. 

Tijdens dag 7 stond ‘samenwerken’ centraal. De 2 oudste groepen 
maakten een film tegen pesten. De jongste groepen bouwden de hele 
voormiddag een gepersonaliseerd ISS-station. In de namiddag maakten 
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we de projecten van de voormiddag 
af. We eindigden de dag met een 
superleuk gezamenlijk spel, op een 
corona-proof manier uiteraard.  

De achtste dag was een ontzettend 
warme dag, daarom was het ook de 
perfecte gelegenheid om de 
verkoeling op te zoeken tijdens een 
1-daagse. De jongste leden trokken 
naar de Averegten, waar ze genoten 
van het lekker frisse water. Terwijl 
de oudere leden hun verkoeling 
zochten bij een oud kasteel, nadien 
genoten ze nog van een verfrissing 
in de Grote Neten. Wanneer de 
avond viel scherpte de JHN en de 
+16ers hun taal vaardigheden bij, en speelde de jongknapen en knapen 
nog een spelletje poker. Ook speelde de jongst leden nog een laatste 
spelletje verstoppertje, alvorens ze te slapen gelegd werden. 

De laatste volledige dag, een dag om nooit te vergeten. Alle leden 
konden 'geld' verdienen door epische minigames te spelen. Na een fijne 
dag ravotten werd iedereen beloond met een overheerlijke BBQ. Ook 
moesten we spijtig genoeg afscheid nemen van enkele leiders. Ondanks 
er wel enkele traantjes zijn gevloeid konden de jongens hun laatste 
avond goed afsluiten  op de legendarische suikerfuif. 

Hopelijk heeft u via dit verslag enkele nostalgische momenten 
herbeleefd, en kan u al dromen over de 2021-editie van ons Groot Kamp. 
Zoals eerder al vermeld, kan u de foto’s en uitgebreide verslagen 
terugvinden op onze Facebook-pagina. 
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Enkele leuke wist-je-datjes 
 
❖ Wist je dat we vorig jaar afscheid hebben genomen van 7 leiders? 
❖ Wist je dat deze werden vervangen door maar liefst 5 nieuwe 

leiders? 
❖ Wist je dat de kookouders dit jaar (spijtig genoeg) niet mee konden 

komen naar Itegem. Zij werden vervangen door enkele 
enthousiaste oud-leiders. Dezen waren in der tijd goed opgeleid, 
waardoor elke maaltijd steeds volgens de aloude traditie werd 
klaargemaakt. 

❖ Wist je dat we in de toekomst nog slaapzalen gaan bijbouwen aan 
ons lokaal? 

❖ Wist je dat leider Sam op buitenlandse stage gaat in Zuid-Afrika? 
❖ Wist je dat door de Corona omstandigheden, de bouw van deze 

nieuwe slaapzalen uitgesteld is? 
❖ 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) beschikbaar is? 
❖ Wist je dat de er soms anderhalf dozijn jongknapen zijn op de 

activiteit? 
❖ Wist je dat leider Bert zijn titel als beste gamer vlot heeft kunnen 

behouden dit jaar? 
❖ Wist je dat KSA Meeuwen TikTok heeft? 
❖ Wist je dat er volgend jaar een nieuw hoofdleidersteam aangesteld 

zal worden? 
❖ Wist je dat er volgend jaar (ook) een nieuwe secretaris aangesteld 

zal worden? 
❖ Wist je dat Jannes zijn favoriete sport schaatsen is? 
❖ Wist je dat KSA Meeuwen dit jaar haar 87ste verjaardag viert? 
❖ Wist je dat we sinds kort twee nieuwe voetbaldoelen hebben? 

Messi en Ronaldo, maak jullie borst al maar nat! 
❖ Wist je dat leider Siemen volgend jaar de EuroMillions gaat winnen? 
❖ Wist je dat er een discussie gaande is binnen de leiding over het feit 

dat leider Tuur nu schattig, dan wel stoer is? 
❖ Wist je dat we in het jaar 2022 op buitenlands kamp gaan? 
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Sloebers, Leeuwkes, Jongknapen & 
Knapen 

Jonghernieuwers & +16 

[ONLINE] Zondag 15 november [ONLINE] Zaterdag 14 november 

[ONLINE] Zondag 29 november [ONLINE] Zaterdag 28 november 

[ONLINE] Zondag 13 december [ONLINE] Zaterdag 12 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 31 januari Zaterdag 30 januari 

Vrijdag 12 februari: 
Discoschaatsen voor alle leeftijden. Geen activiteit op za & zo!  

Brief met meer info volgt (zie gimme) 

Zondag 28 februari Zaterdag 27 februari 

Zondag 7 maart Zaterdag 6 maart 
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Vrijdag 12 maart: 
Kindercarnaval van 19u00-21u30 voor alle kinderen van de lagere school! 

Locatie: ‘t Heem 

Zondag 21 maart Zaterdag 20 maart 

Klein kamp: 5 april tot en met 9 april Joepie: 13 april tot 16 april 

Zondag 17 april Zaterdag 16 april 

Zondag 2 mei Zaterdag 1 mei 

Zondag 16 mei Zaterdag 15 mei 

BBQ ??? 

Groot kamp: 1 augustus tem 10 augustus  
Meer info zie kampboekje 
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Wij zijn enorm dankbaar voor onze genereuze sponsors! 
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I-EUR – Nico Schurmans, Rondestraat 16 (Meeuwen) 
 
Bouwwerken Loos – Patrick Loos 
 
Drankenhal Schildermans – Genkerbaan 21 (Meeuwen) 
 
’t Sfeerhuys – Hoogstraat 27 (Meeuwen) 
 
Knappe Knip – Greet Swennen, Beemdstraat 88 (Meeuwen) 
 
Tentenverhuur Eddy Verrijssen – Heerstraat 15 (Meeuwen) 
 
Tuinmachines Verrijssen – Torenstraat 27 (Meeuwen) 


