Springers
2018-2019
Belangrijke data
19 oktober:
Vandaag is het de fameuze Dag van de jeugdbeweging! Dé dag bij uitstek om te tonen dat je in de KSA zit, dus kom allemaal in
uniform naar school ☺

10 november:
Schemertocht, verdere info over deze gezellige en vooral griezelige avond volgt nog…

17 november:
Wie staat te popelen om de foto’s van het zomerkamp te bewonderen en heerlijke spaghetti op te smullen, is deze avond zeker
welkom op Diabalo! Verdere info krijg je later.

19 januari:
Om het nieuwe jaar te vieren, organiseren wij een nieuwjaarsdrink. Meer info volgt.

1-4 maart:
Weekend, joepieee! Zet deze dagen maar in het vetjes in je agenda, want het belooft weer eens fantastisch te worden!! Alle info
volgt nog.

22 april:
Paaseierenraap, allen welkom!

29 juni:
Met de trein naar Oostende, tjoeke, tjoeke… Nee hoor, dit jaar gaan we niet naar het strand, maar bezoeken we een (nog) leuker
pretpark! Meer info over pretparkdag komt later.

7-14 augustus:
Ein-de-lijk, het O ZO LEUKE zomerkamp! Klaar om weer een toffe week te beleven? Stoom je maar klaar voor allerlei toffe
spelletjes! Verdere info volgt ☺
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SPRINGERLEIDING 2018-2019: de Zotte Zes
TAKVERANTWOORDELIJKE

Volledige naam:
Janne Kristien Vic Van Leirsberghe
Ook wel bekend als:
Verjaardag:
6 juni
Sterrenbeeld:
Tweelingen
Aantal jaar in de KSA: 13
Totem: Optimistische Orka
Eigenschappen van je totem:
beroemd en/of geducht – verstandig en waakzaam – samenwerkend, groepsdier –
aanpassend
Hobby’s: KSA natuurlijk, en verder volleybal en harp
Studies: geneeskunde
Lievelingseten: zalmlasagne en alle desserts
Lievelingskleur: de roze/oranje kleur net voor zonsopgang
Lievelingsdier: luiaard (omdat ik op reis met een luiaard heb mogen knuffelen)
Lievelingsliedje: een beetje van alles, maar zeker Dua Lipa, Anne Marie en Little Mix

Straat
Korenstraat 11
8020 Oostkamp

GSM
0497 42 45 00

Volledige naam:
Elisabeth Eliane Astrid Verleyen
Ook wel bekend als:
Betthe
Verjaardag:
12 maart
Sterrenbeeld:
Vissen
Aantal jaar in de KSA: 12
Totem: Talentvolle Toekan
Eigenschappen van je totem:
speels – ondernemend – inventief – kleurrijk

Straat
Legeweg 220
8020 Oostkamp

Hobby’s: piano en KSA
Studies: geneeskunde
Lievelingseten: moelleux (Tip: die van Jeroen Meus zijn super lekker en mislukken nooit!)
Lievelingskleur: oranje
Lievelingsdier: aapjes
Lievelingsliedje: Demons van Imagine Dragons
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GSM
0472 51 88 18

Volledige naam:
Rune Isabelle Rudy Els Grimmelprez
Ook wel bekend als:
Rooney, zoals mijn goede vriend Wayne Rooney
Verjaardag:
7 augustus
Sterrenbeeld:
Leeuw
Aantal jaar in de KSA: 13
Totem: Hypere Haai
Eigenschappen van je totem:
(makkelijk) toenaderbaar – speels – actief – nieuwsgierig
– eigenlijk helemaal niet gevaarlijk
Hobby’s: KSA, krachtbal en koekjes bakken & opeten natuurlijk
Studies: sociaal werk

Straat
Baron Ruzettelaan 327
8310 Assebroek

Lievelingseten: smoothie met mango en banaan
Lievelingskleur: geel
Lievelingsdier: Chinees gekuifde naakthond, omdat ie er zo grappig uitziet
Lievelingsliedje: Door jou van 2MatesOnly

GSM
0498 57 35 73

Volledige naam:
Jana Marie-Claire Thomas Van Eenoo
Ook wel bekend als:
Djenna
Verjaardag:
8 februari
Sterrenbeeld:
Waterman
Aantal jaar in de KSA: 12
Totem: B(j)eestige Bij
Eigenschappen van je totem:
sociaal – altruïstisch – hardwerkend – behulpzaam/ betrouwbaar – leergierig
– doel/toekomstgericht
Hobby’s: handbal en KSA natuurlijk!!
Studies: Latijn - Wiskunde 6
Lievelingseten: spaghetti van mijn allerliefste mama
Lievelingskleur: appelblauwzeegroen (of appelgroenzeeblauw voor de liefhebbers)
Lievelingsdier: dolfijn
Lievelingsliedje: voor mijn charmante medeleiding: Ella elle l’a (en How You Remind Me van
Nickelback)
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Straat
Zeventorensstraat 4
8310 Assebroek

GSM
0479 25 41 03

Volledige naam:
Ella Mieke Vanwalleghem
Ook wel bekend als:
Elliot
Verjaardag:
18 oktober
Sterrenbeeld:
Weegschaal
Aantal jaar in de KSA: 12
Totem: Kattige Kikker
Eigenschappen van je totem:
flexibel (yeah) – mysterieus – lenig – super tof – iedereen houdt ervan

Straat
Driekoningenweg 62
8310 Sint-Kruis

Hobby’s: gitaar, lopen, zwemmen en KSAAA
Studies: Wetenschappen - Wiskunde 8
GSM
0493 55 78 43

Lievelingseten: pizza
Lievelingskleur: blauw
Lievelingsdier: neushoorn
Lievelingsliedje: /
Volledige naam:
Darline Maus
Ook wel bekend als:
Dars
Verjaardag:
2 mei
Sterrenbeeld:
Stier
Aantal jaar in de KSA: 11
Totem: Zachtaardige Zwaan
Eigenschappen van je totem:
aanpassend – beschermend – intelligent – rustig – sierlijk

Straat
Sint-Kristoffelstraat 63
8310 Assebroek

Hobby’s: KSA
Studies: verzorging
GSM
0478 43 42 69

Lievelingseten: pizzaaaaaaaaaaaa
Lievelingskleur: rood
Lievelingsdier: hond
Lievelingsliedje: alles met een vrolijk deuntje :)
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Activiteiten eerste semester
Er was eens, heel lang geleden, een Griekse held, die Odysseus heette. (Ody voor de vrienden) Hij was knap, stoer, slim
en van niets of niemand bang. Op een dag kwam de koning van Griekenland echter naar hem toe en zei: “Ody, we hebben
je hulp nodig, want er is een oorlog uitgebroken. Vaar mee naar Troje, een stad hier heel ver vandaan, en kom ons
redden!” Maar Ody wist niet zeker of hij wel durfde... Dus riep hij de hulp in van een bende stoere Springers. Ga jij mee
op avontuur?
Op 15 september schieten we Ody een eerste keer te hulp vanuit onze lokalen in het Trapveld. Van twee tot vijf
proberen we de Trojaanse Oorlog, waar onze held naartoe is gestuurd, te winnen! Bovendien zit de Griekse prins vast in
het kasteel, dus die moeten we ook nog bevrijden. Hopelijk zijn er genoeg Springers die hem kunnen helpen met deze
drukke agenda...
Nu dat achter de rug is, wil Ody zo snel mogelijk terug naar zijn lieve vrouw en zoontje, maar dat gaat niet zo vlot als
gehoopt: op de terugreis komt hij een heleboel hindernissen tegen. Gelukkig kan hij nog steeds rekenen op die toffe
meiden van KSA Assebroek!
Terwijl hij terugvaart naar huis, komt Ody plots in een storm terecht, die hem en zijn bemanning doet aanspoelen op een
onbekend eiland. Hij zendt enkele van zijn mannen op verkenning, maar niemand keert terug... Onze held ontdekt dat de
tovenares Kirke op het eiland woont, die zijn mannen in varkens heeft veranderd! Wie komt mee toverdrank maken om
ze terug om te toveren? We verwachten jullie op 22 september tussen 14u en 17u in het Veltembos. We spreken af
aan de ingang van het Interbad.
Na een weekje rustig varen, zit Ody opnieuw in de problemen en dit keer is het heel erg. Een grote groep zingende
zeemonsters, de Sirenen, betovert de hele bemanning, die nu recht op een rots afvaart! Om de Sirenen te overwinnen,
hebben we heeeeeel veel zangstemmen nodig. Daarom zijn niet alleen de Springers, maar ook al hun vriendinnetjes
die (nog) niet in KSA zitten uitgenodigd op 29 september tussen 14u en 17u in het Trapveld.
Op 6 oktober raakt het eten op het schip op, dus Ody en zijn mannen moeten aan land gaan op een andere onbekende
kust. Na wat ronddwalen vinden ze een grot vol eten en beginnen ze te smullen, maar plots komt de bewoner van de grot
terug: de gigantische, eenogige reus Polyphemos. Die is niet zo blij dat ze van zijn voorraad hebben gegeten, dus wil hij
als avondeten Ody opeten! We moeten hem zo snel mogelijk gaan helpen, van 14 tot 17u in het Trapveld.
Vandaag, op 13 oktober, gaan we van 14u tot 17u op bezoek bij de God van de winden in het Trapveld. Ben jij klaar om
allerlei ingewikkelde experimentjes te doen met Aeolus en leuke knutselwerkjes te maken met de rest van de
weergoden?
Het is al een tijdje rustig op zee, maar ook dat blijft natuurlijk niet zo. Onze beste vaarkunst en samenwerking zullen
nodig zijn om op 20 oktober voorbij Skylla en Charybdis te geraken, twee enorme draaikolken. Bovendien zijn er nog
enkele andere zeemonsters die het schip bedreigen... Kom je er mee voor zorgen dat de zee onze held niet opslokt?
Afspraak in ons vaste stekje, het Trapveld, van 14 uur tot 17 uur.
Na al onze avonturen, heeft Ody eindelijk wat geluk en vaart hij zonder problemen verder. Dat betekent natuurlijk ook
dat wij even op vakantie kunnen! Twee weken lang rusten we allemaal thuis wat uit. Dit betekent dat er op zaterdagen 27
oktober en 3 november geen activiteit is. Geniet van de vakantie!
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O nee! Ody heeft onze hulp weer ingeroepen: zonder ons is hij de weg helemaal kwijtgeraakt, waardoor hij nu in de
Onderwereld zit. Daar leven geesten, spoken, heksen en schimmen en die zijn toch een beetje griezelig. Maar wij zijn niet
bang om hem daar weg te halen, toch? Op 10 november tussen twee uur en half vijf verslaan we die engerds in het
Trapveld en dat zal nog veel beter gaan als wij ons ook eng verkleden! Je verkleedkledij kun je dan aanhouden voor de
Schemertocht die avond, waarover nog meer info volgt.
Na onze inspanningen van vorige week, gaat alles nog steeds goed met Ody. We houden 17 november dus geen
activiteit, maar 's avonds zijn jullie van harte welkom op onze jaarlijkse Diabalo, waar je kan genieten van lekkere
pasta, mooie foto's van het zomerkamp en een leuk feestje! Verdere info krijgen jullie nog.
24 november moeten we weer aan de slag, want Ody heeft zich weer in de nesten gewerkt. Het schip is aangemeerd op
het eiland van de Lotuseters, een volk dat heel de tijd lotusbloemen eet. Maar wanneer je daarvan eet, wil je nooit meer
weg! Ody en zijn mannen willen dus voor eeuwig bij de Lotuseters blijven, maar wij moeten hen op andere gedachten
brengen. Odysseus' vrouw en zoon wachten op hem! Van 14u tot 17u proberen we in het Trapveld de Lotuseters te
overwinnen.
Op 1 december krijgen we hoog bezoek in het Trapveld, namelijk van Sinterklaas. Tussen twee uur en vijf uur wordt
er misschien wel met picknicken gegooid, of kun je een mandarijntje krijgen. Met Ody gaat alles ondertussen nog goed!
Nu het echt winter wordt, wordt de zee weer een stuk wilder. Een nieuwe storm heeft het schip van Ody en zijn mannen
verwoest, maar zij zijn aangespoeld op alweer een onbekende kust. Nu zijn het echter geen monsters, reuzen of
Lotuseters die hem vinden, maar een groep lieve feeën en nimfen. Zij waren net een beetje aan het spelen op het strand,
en nu willen ze maar al te graag helpen om Ody eindelijk thuis te laten komen. Op 8 december worden jullie verkleed als
feeën of nimfen tussen 14 en 17u in het Trapveld verwacht om Ody alles te geven wat hij nodig heeft om thuis te
geraken!
Eindelijk! Odysseus is thuis! Maar na zoveel tijd afwezigheid, herkent zijn vrouw hem niet meer... Wie helpt bewijzen dat
Ody de echte Ody is en gaat daarna mee naar zijn huwelijk? We nodigen jullie uit voor het trouwfeest op 15 december
van twee uur tot vijf uur in het Trapveld.
Nu we een heel semester alles uit de kast gehaald hebben om Ody te helpen, is het tijd om ook eens onszelf te
verwennen. We houden op 22 december een gezellig kerstfeestje om de goede afloop te vieren! Je bent welkom in het
Trapveld tussen 17u30 en 20u. Om het feestje nog leuker te maken, zou het vriendelijk zijn mocht elke Springer een
cadeautje van rond de 5 euro mee hebben. Dit is dan ook de laatste activiteit van 2018, maar we zien jullie graag
terug in januari! Tot volgend jaar ☺
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