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Voorwoord

Beste ouders, leden en sympathisanten

Na ons meer dan geslaagd kamp vielen vele leiders 
in een leegte. Dit deed velen van ons verlangen om 
er dit jaar weer volop in te vliegen.

Op 7 september is het weer zover, Startdag 2019. 
We zijn al volop aan het werk, pak dus gerust al 
je vriendjes mee, zodanig niemand deze top dag 
moet missen. 

Heeft u al onze heuse sjorring gezien aan de aan de 
markt?  Als u deze heeft gezien dan weet u ongetwijfeld ook al dat er ook 
dit jaar weer een streekbierenweekend is. Ik mag nog niks verklappen maar het 
belooft weer een spetterende editie te worden. Dit gaat als jaarlijkse gewoonte 
door op 14-15 september in JC De4link. Het assortiment is weer zeer ruim en 
op zondag is er weer een overheerlijke niet te missen BBQ. Hiervoor zijn kaarten 
te verkrijgen bij de leiding. 

Nu ik toch over de leiding begin; als hoofdleider ben ik trots om te melden dat 
alle ervaren leiders het werk voortzetten en dit vergezeld met 7 frisse geesten. 
Dit belooft enkel meer originele en toffe spelletjes. Al moeten we een jaartje 
afscheid nemen van leider Sander. Hij vertoeft het komende jaar in het warme 
en tropische Paraguay. 

Maar verder hopen we iedereen te zien op 7 september in JC De4link.

Met een stevige KSA-groet
Niels Vantorre
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Redactioneel

Beste leesvriendjes,

Ook voor ons was het weer een drukke zomer, de vorige lievensbode was nog 
maar net uit de printers gerold of wij stonden al klaar met nieuwe interviews, 
artikels en toffe weetjes. 
Dit jaar staat er veel op de planning hier op de redactie. Snelle interviews met de 
nieuwe leiders, waarin we hun hele achtergrond achterhalen.

 Later dit jaar gaan we ook de grote plas over naar het paradijselijke Paraguay, 
waar leider Sander momenteel een jaartje vertoeft! Wederom moeten we dus ons 
knus redactiekot verlaten. 

Dit jaar verwelkomen we ook weer een nieuw redactielid aan ons driekoppig 
team. De werkdruk werd te groot en een vierde man is altijd welkom! Misschien 
beginnen we aan een manillersclub, wie weet? Deze week vonden we op het 
wereldwijde web dan ook een nieuwigheid, cijferkleurplaten. Dat zijn kleurplaten 
waar je cijfertjes het juiste kleur moet geven. Dit probeerden wij met een boekje 
sudoku’s, wat prachtige kunstwerkjes opleverde.

Genoeg over ons, nu terug naar jullie, geniet van deze Lievensbode en vele groet-
jes uit het redactiekot!

Vele groetjes,
De redactie
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Kortnieuws

Startdag

Op 7 september starten we met het nieuwe jaar! Nodig al jullie vriendjes, zodat 
zij ook kunnen ontdekken hoe tof de KSA wel niet is. Voor iedereen die komt 

zal er een koek en drankje voorzien zijn, dus jullie moeten zelf niets meenemen. 

Verloren voorwerpen

Waarschijnlijk is uw zoontje met een lichtere valies 
terug naar huis gekomen. Geen paniek, vele voor-

werpen liggen nog bij ons en kunnen met de startdag en de 
daaropvolgende vergaderingen meegenomen worden.

Uniformstand

Tijdens de eerste 2 vergaderingen van oktober zetten we opnieuw onze        
uniformstand uit met KSA-kledij en allerhande gadgets. Voor (vanaf 13u30) 

en na de vergadering heeft u tijd om iets te kopen. . (Gelieve wel cash geld mee te 
nemen). Ook in februari zal er nog een tweede uniformstand zijn, de juiste datum 
volgt nog.

Dag v/d Jeugdbeweging

Op vrijdag 18 oktober is het de jaarlijkse 
‘Dag van de Jeugdbeweging’. Op deze 

dag laten we zien dat we trotse KSA’ers zijn 
en trekken we ons mooiste uniform aan, 
zodat iedereen kan zien dat KSA de beste 
jeugdbeweging is van ons land.

Zeepkistenrace 2020

Terug van niet zo lang weggeweest, na een schrikkeljaar komt de 
zeepkistenrace weer naar Moorslede. Op het einde van het werkjaar (eind juni) 

is er opnieuw onze zeepkistenrace. Wie wil kan al beginnen brainstormen over 
zijn ontwerp. Concrete info en bouwtips volgen later.
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Streekbierenweekend

Ook dit jaar organiseren wij ons alom bekende Streekbierenweekend! Kunt u 
soms genieten van een goeie pint? Of liever een zwaar donker biertje? Mis-

schien een brouwsel van in de buurt?
Dan bent u zeker welkom op 14 en 15 september in JC De 4Link!

Zaterdag 14 september kan u zich verdiepen in onze lijst van meer dan 100 bie-
ren. Ook dit jaar zullen we enkele biercocktails presenteren. U bent welkom vanaf 
17 uur tot in de vroege uurtjes. Ambiance en sfeer verzekerd!

Zondag 15 september gaan de deuren open om 11 uur. Dan tonen we onze 
kampfoto's voor de eerste keer. Vanaf 12 uur nodigen we u uit om te smullen van 
ons rijk BBQ-buffet.
We vragen €13 voor een volwassene en €10 voor een kindje. Kaarten kunt u altijd 
verkrijgen via de leiding, via onze site, door te bellen/sms'en naar 0472 83 72 
63 of iets te laten weten via ons mailadres: leiding@ksamoorslede.be. Ook op de 
startdag zullen er kaarten te koop zijn.

Hopelijk zien we jullie daar ook?
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Paëllapannen
€30/dag, €100 waarborg

Percolator
€18/dag, €25 waarborg

Leiders
Prijs overeen te komen

Contactpersoon: Guillaume Berguige & Willem Louagie (gegevens op pagina 9-10)

Te Huur

Helpende handen gezocht

Omdat de meeste leiders op maandag 16 september allemaal braaf terug naar 
school of aan het werk moeten, kunnen wij altijd hulp gebruiken voor de 

opkuis van streekbieren. 
Wie een dagje congé heeft en zich thuis verveelt, uw hulp is zeer welkom. Zeer 
veel dank bij voorbaat!

Kamp 2020

Het vorige kamp ligt nog niet ver achter ons, of we verlangen al naar het vol-
gende. Wees gerust, volgend jaar is er opnieuw een kamp. Noteer zeker al 31 

juli 2020 tot 10 augustus 2020 in jullie agenda voor het zomerkamp 2020.
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Terugblik:

La Casa De Kajisa

Dit jaar vond de 2de editie van onze zomerbar plaats op 7 juli. 
Vorig jaar draaide de zomer bar rond het thema zintuigen en 

dit jaar vonden we het thema Mexico en de naam La casa de Kajisa 
goed bij ons concept aansluiten. 

Ook dit jaar konden KSA sympathisanten eerst deelnemen aan de 
opdrachten en de Mexicaan Maximo hun kunsten tonen. Om zo 
een waardige tegenstander voor hem te vinden. Deze opdrachten 
bestonden uit het eten van de heetste pepers van heel Mexico tot 
het maken van de lekkerste tequila’s. 

Na het vinden van een waardige tegenstander voor Maximo open-
den we de deuren van onze zomerbar. Aan onze Mexicaanse bar 
kon u onze cocktails proeven die we zelf ontwierpen. Onze 
Mexicaanse chef maakte voor u Mexicaanse burrito’s en nacho’s 
klaar.

In de loop van de zomerbar konden jong en oud proberen om zo 
veel mogelijk snoep uit de Piñata’s te slaan. Dit om de Mexicaanse 
sfeer nog meer naar boven te halen. 

Hopelijk tot volgend jaar
¡Viva Mexico!



Alan Orsonneau
Pater Lievensstraat 55
8890 Moorslede
0492 66 82 56
alanorsonneau
@ksamoorslede.be

Arthur Staelens
Rubenslaan 40
8890 Moorslede
0471 37 28 84
arthurstaelens
@ksamoorslede.be

Simon Desmet
Zonnebeeksestraat 20
8890 Moorslede
0474 32 19 17
simondesmet
@ksamoorslede.be

Emile De Bruyn
Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0492 60 85 73
emiledebruyn
@ksamoorslede.be

Guillaume Berguigue
Mgr Cardijnlaan 34 
8890 Dadizele
0473 11 06 26
guillaumeberguigue
@ksamoorslede.be

Arthur De Bruyn
Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0468 22 71 22
arthurdebruyn
@ksamoorslede.be

Tjorven Cappon
Permekelaan 27
8890 Moorslede
0468 22 71 22 
tjorvencappon
@ksamoorslede.be
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Het leidersteam

Dwergen

Kabouters

Niels Leenknegt
Strobomenstraat 1b
8890 Moorslede
0471 20 26 82
nielsleenknegt
@ksamoorslede.be

Banleider

Banleider

Louis Vandermersch
Iepersestraat 46
8890 Moorslede
0493 60 09 57
louisvandermersch
@ksamoorslede.be



Ruben Leenknnecht
Kalkoenstraat 3
8890 Moorslede
0487 21 177 5
rubenleenknecht
@ksamoorslede.be

Mattis Platteeuw
Sint-Omaarsfontein 21 
8980 Passendale
0496 75 71 57
mattisplatteeuw
@ksamoorslede.be

Niels Goddeeris
Breulstraat 16
8890 Moorslede
0496 05 29 92
nielsgoddeeris
@ksamoorslede.be
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Pagadders

Jongknapen

Lars Goddeeris
Breulstraat 16
8890 Moorslede
0495 56 26 93
larsgoddeeris
@ksamoorslede.be

Banleider

Banleider

Louis Decuypere
Pater Lievensstraat 4
8890 Moorslede
0491 95 20 96
louisdecuypere
@ksamoorslede.be

Willem Louagie
6de Jagersstraat 3
8890 Moorslede
0472 34 97 53
willemlouagie
@ksamoorslede.be

Het leidersteam

Bjorn Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0491 73 21 96
bjornconstandt
@ksamoorslede.be

Jelle Samoy
Kerkstraat 4 bus 2.6
8890 Moorslede
0479 59 34 02
jellesamoy
@ksamoorslede.be

Tibo Tempelaere
Breulstraat 64
8890 Moorslede
0498 73 76 99
tibotempelaere
@ksamoorslede.be

Arno Monteyne
Iepersestraat 167
8890 Moorslede
0472 03 86 46
arnomonteyne
@ksamoorslede.be



Anton Debode
Kastanjestraat 5
8890 Moorslede
0471 37 83 62
antondebode
@ksamoorslede.be
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Knapen

Jonghernieuwers

Banleider

Banleider

Het leidersteam

Louis Neart
Slypsstraat 24a
8890 Moorslede
0476 03 41 57
louisneart
@ksamoorslede.beBastiaan Dekoning

Oostnieuwkerksestraat 12
8890 Moorslede
0471 10 37 07
bastiaandekoning
@ksamoorslede.be

Secretaris

Remi Vandaele
Elzerijstraat 15
8890 Moorslede
0479 62 62 96
remivandaele
@ksamoorslede.be Aron Tempelaere

Breulstraat 64
8890 Moorslede
0492 65 90 00
arontempelaere
@ksamoorslede.be

Hoofdleider
Niels Vantorre
Bellereke 19
8890 Moorslede
0488 60 88 20
nielsvantorre
@ksamoorslede.be Michiel Deforsche

Passendaalsestraat 143b
8890 Moorslede
0485 82 79 29
michiendeforsche
@ksamoorslede.be
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Hernieuwers

International
Paraguay-verantwoordelijke

Jeffrey Borry
Veldstraat 14
8890 Moorslede
0474 10 21 00
jeffreyborry
@ksamoorslede.be

Seppe Noyez
Gentsestraat 52a
8890 Moorslede
0472 83 72 63
seppenoyez
@ksamoorslede.be

Sander Lannoo
Adres onbekend
Ayolas, San Benito
Paraguay PRY
0491 20 38 78
sanderlannoo
@ksamoorslede.be

Leiders onder de loep

Naam
Voornaam
Leeftijd
Hobby's
Bijnaam
Favoriete Plusser
Ban
BMI
Favoriete streekbier
Burgerlijke stand
Superstities
Favoriete pizza
Toekomst in de KSA
Studies
Links of rechts

Tjorven Cappon
Tjorven
16
KSA, voetbal
Toffe jongen
Hoe noemt dedie van Fakke?
Kabouters
Zelfde als Anton
Bush
Ingewikkeld
Lynx
BBQ Chicken
Bondsleiders
Office Management
Beide

Banleider
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Naam
Voornaam
Leeftijd
Hobby's
Bijnaam
Favoriete Plusser
Ban
BMI
Favoriete streekbier
Burgerlijke stand
Superstities
Favoriete pizza
Toekomst in de KSA
Studies
Links of rechts

Naam
Voornaam
Leeftijd
Hobby's
Bijnaam
Favoriete Plusser
Ban
BMI
Favoriete streekbier
Burgerlijke stand
Superstities
Favoriete pizza
Toekomst in de KSA
Studies
Links of rechts

Ruben Leenknecht
Ruben
17
KSA
Rubben
Slash
Pagadders
33
Cuvée des Trolls
Maan
Man
Hawaii
Goed
Wetenschappen Wiskunde
Rechts

Louagie Willem
Willem
17
Voetbal, KSA, aquqriumvissen
Nie echt
Bas
Pagadders
42
Duchesse de Bourgogne
Niet getrouwd
Ja
Margharita
Geluk
Wetenschappen Wiskunde
Rechts

Leiders onder de loep
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Kalender

Van September t.e.m. 11 Januari

 07 september:  Vergadering (startdag)

 14-15 sept.: Geen Vergadering (Streekbieren)

 21 september:  Vergadering
 28 september:   Geen Vergadering

 05 oktober:  Vergadering (uniformstand)

 12 oktober:  Vergadering (uniformstand)

 19 oktober:  Geen vergadering
 26 oktober:  Vergadering

 02 november:  Geen vergadering
 09 november:  Vergadering
 16 november:  Vergadering (letterfeest)

 23 november: Geen vergadering
 30 november: Vergadering (hoog bezoek)

 

 07december:  Vergadering
 14 december:  Geen vergadering
 21 december:  Geen vergadering
 28 december: Geen vergadering

 04 januari:  Geen vergadering
 11 januari:  Vergadering (zwemmen)
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Wist je dat…

...de zon weer goed in het zenit stond?

...we daardoor weer een fantastisch kamp hadden?

...we al verlangen naar volgend jaar?

...er eerst nog veel staat te gebeuren?

...Willy Sommers graag een streekbiertje lust?

...hij iedereen uitnodigt voor ons Streekbierenweekend?

...dit weer te beleven valt op 14 en 15 september?

...je de biertjes vindt in JC De 4link aan democratische prijzen?

...leider Sander tropische oorden heeft opgezocht?

...hij een jaartje naar Paraguay is vertrokken? 

...we hem graag terugzien op kamp in 2020?

...hier nog veel plaats is?

...er iets minder plaats is in ons kot?

...dat komt omdat wij propere jongens zijn die veel verzamelen?

...je dit niet mag verwarren met kleptomanen?

...er op de dag van schrijven geen water is?

...het water soms veel te diep staat?

.....hier twee punten te veel staan?

...we een gesigneerde CD hebben van meneer Zomer?

...jullie iedereen mogen uitnodigen voor de Startdag?

...dat op 7 september is?

...we nieuwe ideeën voor spellen aan het stockeren zijn?

...ons vat inspiratie bijna overloopt?

...je onze sjorkunsten kunt bewonderen aan de Carrefour?

...de Carrefour niet aan een kruispunt ligt?

...pinguïns hoger dan 1 meter 80 kunnen springen?

...dit de hoogte is van een gemiddeld persoon?

...de grafisch ontwerper bedenkingen heeft bij vorige twee zinnen?

...onze leiders soms afwijken van de gemiddelde persoon?

...ze enorm goed streekbiertjes kunnen inschenken?

...ik een fan ben van sluikreclame?

...er wel degelijk slechte recleme bestaat?

...we een bod zullen doen op Groenland?

...we de groenlanders niet willen viseren?

...jullie bedankt zijn om dit te lezen

...jullie de groetjes hebben van ons allen?

...zeg, bedankt, dag!



K S A  S i n t - M a a r t e n  M o o r s l e d e  p r e s e n t e e r t

14 &15 sept.

BBQ
volw.     €13
kind.  €10 

Eten zondag vanaf 12 uur

meer dan 100
biersoorten

kaarten verkrijgbaar via:
leiding
0472 83 72 63 
online
leiding@
ksamoorslede.be

S�eekbi�enweekend

JC.  De 4link Iepersestraat 52G 8890 Moorslede


