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Voorwoord

Beste ouders, leden en sympathisanten
Het eerste deel van ons werkjaar zit er al weer op.
We kijken even kort terug naar deze voorbije, toch
wel geslaagde maanden. Ook dit jaar vlogen we
er meteen in. Startdag en de week erop meteen
streekbierenweekend. Ik hoop dat u uw maag
goed heeft kunnen vullen met de lekkere BBQ en
natuurlijk ook een lekker streekbiertje.
Ook dit jaar konden de leden weer genieten van een
grote diversiteit aan spelletjes. Vele leden en leiders
konden dan ook niet wachten tot het weer zaterdag namiddag
was. Het waren ook dit jaar niet alleen spelletjes die we speelden. Voor de
jongsten was er weer letterfeest. Hier konden leden en leiders genieten van
een mooi verhaal, een goochelshow en nog veel meer. Dit jaar kwamen de sint
en zijn zwarte pieten op bezoek met veel lekkers. Er waren dit jaar geen stoute
kinderen ,maar toch had de sint een extra zwarte piet bij. Zeker omdat hij wist
dat we in de KSA wel eens ondeugend durven zijn.
Onze voornemens voor het jaar 2020 zijn weer niet van de kleinste. Volgend
jaar willen we een spetterend jaar creëren. Dit omdat KSA Sint-Maarten Moorslede 90 jaar bestaat. We willen onze weekends nog toffer maken en onze
zaterdag namiddagen nog uitdagender. We hebben ook extra evenementen
voorzien. Zo is zeepkistenrace terug van weggeweest en komt de enige echte
Bert Gabriëls voor ons naar Moorslede. U kan ons rond Pasen ook weer aan uw
deur verwachten voor lekkere koekjes.
Blader gerust even door het boekje voor meer info over de weekends en activiteiten.Wie weet, vindt u ook ergens een foto van uw (kleine) kapoen.
Een stevige KSA groet
Niels Vantorre

Redactioneel
D
ag beste lezertjes

Allereerst, een vrolijk kerstmis en een gelukkig nieuwjaar!
Onze beste wensen en mogen we er alweer een jaar vol plezier van maken!
Na alweer een werkjaar vol plezier en gelach, moeten we even afscheid nemen
van de buitenwereld en ons opsluiten in de kamer voor de blok. We sluiten 2019
af met een glimlach en blikken alvast met goede hoop op 2020. Zo kijken we al uit
naar de zeepkistenrace die terug zijn intrede doet. Ook bestaat onze KSA in 2020
negentig jaar! Dit moet natuurlijk ook gevierd worden.
De redactie stond niet stil. Naast dit fameuse boekje, trokken we een weekendje
naar Paraguay om onze medeleider Sander te bezoeken en hem eens zijn verhaal
te laten doen over zijn avontuur. Ook bekeken we wat nieuwe leiders van dichterbij. De redactie is voor de KSA zoals Luk Alloo voor de VTM. Een vettig kopke met
een lederen frak, een hoop zever en enkele late avonden met een hoop vragen
voor onze slachtoffers.
Veel leesplezier!
De redactie.
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Kortnieuws
Zwemmen

O

p 11 januari gaan we zwemmen. Vergeet dus zeker je zwemgerief niet!

Uniformstand

T

ijdens de vergadering van 1 februari is er opnieuw de mogelijkheid om uniformstukken te kopen. Voor (vanaf 13u30) en na de vergadering (17u) heeft u
tijd om KSA-kledij of een gadget te kopen.

Streekbieren '19

N

adat we in de zomer weer een topkamp hadden beleefd, stond de KSA-machine niet stil. Integendeel, nog maar net terug van tien toffe dagen en de
voorbereidingen voor ons eigenste feestweekend begonnen.
Bier werd besteld, brouwerijen werden gebeld en vleesjes werden geregeld. Alles
om jullie zo goed mogelijk in de watten te kunnen leggen, een heel weekend lang.
Met opnieuw zo’n 120 streekbiertjes op de kaart konden we eraan beginnen.
Op vrijdag nodigden we traditioneel de oudleiders en de jeugdbewegingen van de
4Link uit om als eerste te kunnen proeven van de lekkere biertjes, en ook natuurlijk het ideale moment voor de leiders om te ontdekken met wat ze te maken
hebben dat weekend. Op zaterdag begon dan het echte werk, het grote publiek
mocht langskomen en dat was weer een groot succes! Dat succes bleef duren tot
in de vroege uurtjes, waarmee we toch weer dicht bij de zondagmiddag kwamen.
Met kleine oogjes, maar een groot enthousiasme ontvingen we iedereen voor een
heerlijke BBQ.
Bedankt aan iedereen om langs te komen en natuurlijk alle helpende handen. Tot
volgend jaar (tip: hou zeker 12 en 13 september vrij in jullie agenda!)
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Koekjesverkoop

N

et zoals ieder jaar organiseren wij
met de KSA onze koekjesverkoop en
ook dit jaar bedanken wij onze leden die
ons hierbij te hulp schieten! Bij deze editie organiseren we opnieuw een soort
van kortingsactie die jullie verkrijgen
door zelf op voorhand koekjes te verkopen. Net zoals andere jaren nodigen we jullie uit om al volop koeken te verkopen
aan je familie, collega’s, vriendjes en vriendinnetjes.
Om jullie hiervoor te bedanken hebben we er dus opnieuw een actie aan gekoppeld. Hierdoor krijgen jullie een korting op het grote zomerkamp in augustus.

15 dozen verkopen = 5 euro korting op het inschrijvingsgeld van het zomerkamp
25 dozen verkopen = 10 euro korting op het inschrijvingsgeld van het zomerkamp
U ontvangt van ons nog een brief met wat meer info omtrent de prijs en de soorten.

Kamp 2020

H

et vorige kamp ligt nog niet ver achter ons, of we verlangen al naar het volgende. 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 2019.

Zeepkistenrace 2020

H

older de bolder, wie zit er daar op mijn zolder? De zeepkist mag je terug van
onder het stof halen. Op zondag 28 juni kan je terug je beste bouwkunsten
showen en het rapst van den berg rollen. Haal dus de Henk Rijckaert, Miel Monteur, Colin Furze of andere held in je naar boven en kom schitteren.
Maak jij de snelste kist, de mooiste of kaap je alle prijzen weg? Met lege handen zal je zeker niet naar huis gaan! Roep je vrienden bijeen en laat het bouwen
beginnen! Is het bouwen klaar? Dan kan het testen beginnen. Plezier verzekerd! Ik
weet het je wil nog meer weten, maar nog eventjes wachten. Binnenkort zal je op
onze site alles vinden wat je nodig hebt: bouwtips, inschrijflinks, toffe sfeerbeelden en inspiratie…
Denk je doordat je 2 linkerhanden hebt er ging vanonder muizen? Goed geprobeerd, maar de eerste zondag van de vakantie mag je nog niet op reis gaan. Naast
het bewonderen van de meesterwerkjes zal er nog zoveel meer zijn voor jong en
oud! Tot dan!
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Kerstmarkt

D

e temperatuur zakte weer enkele graden, de zon ging vroeger naar bed en
de kerstliedjes klonken door de radio. Dan is er maar één zekerheid meer in
België, kerstmarkten!
Ook in Moorslede kon dit niet ontbreken. Natuurlijk stonden wij weer paraat om
elke dorstige te ontvangen en jullie te voorzien van lekkere drankjes. Met 20 verschillende jenevers, 3 verschillende koffies en overheerlijke chocomelk kon deze
decemberavond niet mislukken. Door de mindere kraampjes hadden wij dan weer
een vollere tent, daarom bedanken we ook iedereen die bij ons is langsgekomen!
Bent u volgend jaar ook van de partij?

Te Huur

Paëllapannen

Percolator

Leiders

€30/dag, €100 waarborg

€18/dag, €25 waarborg

Prijs overeen te komen

Contactpersoon: Guillaume Berguige & Willem Louagie (gegevens op pagina 10-11)

7

Allo bij...

Leider Sander in Paraguay

S

inds augustus missen we Sander, die een jaar
naar Paraguay trok. We vroegen hem waarom hij
dit deed en nog belangrijker hoe het daar is! Sander
neemt jullie mee in zijn wonderlijke wereld.
Hallo, mijn naam is Sander en ben nu al twee jaar
trotse leider in de KSA, maar dit jaar kan ik er jammer
genoeg niet bij zijn. Dit jaar heb ik besloten om een
uitwisselingsjaar in Paraguay te doen met de organisatie AFS. Voor de mensen die niet weten waar
Paraguay ongeveer ligt, het ligt in het centrum van
Zuid-Amerika, net onder Brazilië. Het wordt ook wel
“Het hart van Zuid-Amerika” genoemd.

Sommigen vragen zich misschien af waarom ik een uitwisselingsjaar wil doen.
Het antwoord is simpel, de nood aan avontuur en
de zin om een nieuwe cultuur te leren kennen en
om even verlost te zijn van de schoolbanken. Natuurlijk ga ik hier ook wel naar school. Wat direct
opvalt is dat de sfeer hier totaal verschillend is.
Hier is de relatie leerling-leerkracht veel familialer.
In mijn stadje mag je dat redelijk letterlijk nemen,
want hier zijn bijna al de leerkrachten ouders van
een leerling van de school. Waar we in België de
leerkrachten aanspreken met meneer of mevrouw,
spreken ze hier de leraren aan met hun voornaam
en spelen ze voetbal met hen in de speeltijd.
Waarom Paraguay Sander? Allereerst moet je weten dat je met de organisatie AFS nooit zeker weet
naar welk land je gaat, aangezien je minstens drie
landen moet opgeven en dan wordt daaruit een
gastland gekozen door de computer. Mijn drie
keuzes waren Paraguay, Verenigde Staten en de
Filipijnen. De reden dat Paraguay er tussen zit is
omdat ik het land totaal niet kende. Ik wist eerst
ook niet waar het lag, en duiken in het onbekende,
ver weg van huis sprak mij wel aan. Wanneer ik
uiteindelijk wist dat Paraguay mijn gastland zou
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worden, begon ik dan ook Spaans te leren met een app
op mijn gsm. Dit bleek niet zo behulpzaam te zijn want
het Spaans van Spanje is anders dan het Spaans van
Zuid-Amerika en het accent hier maakt het nog moeilijker.
Ik woon hier in een klein vissersdorpje langs de Paraná
genaamd Ayolas. Dit dorpje heeft zijn economie voornamelijk te danken aan de grote dam Yacyretá (“Land van
de maan”), genoemd naar het eiland waaraan deze gebouwd is. Iedereen hier werkt of heeft gewerkt aan de
dam en dit heeft een groot effect op de gemeenschap.
Iedereen kent hier iedereen, het is als het ware een grote familie. Ik woon hier ook bij een gastgezin bestaande
uit een moeder, twee dochters en een stiefvader. Mijn
gastgezin is super vriendelijk en en altijd enthousiast.
Mijn gastzus heeft zelf ook een uitwisselingsjaar in de Filipijnen gedaan. Hierdoor
kan ze ook heel goed Engels spreken en dit was zeker handig aangezien mijn
Spaans de eerste maanden zo goed als onverstaanbaar was.
Wat heb ik de afgelopen maanden gedaan? De eerste maanden bestonden
voornamelijk uit school, Spaans leren, nieuwe vrienden maken en de cultuur leren
kennen. Maar daar tussendoor ben ik naar de dam op bezoek geweest, naar het
dierenreservaat en onderzoekscentrum, de vissenkweekerij en ontelbaar veel
steden. Ook heb ik in de Paraná gezwommen, naar een concert geweest, gekookt,
nieuwe sporten beoefend en enorm veel vreemde dieren gespot. Ik ben al naar
Argentinië en Brazilië geweest, en naar de wonderlijke watervallen van Iguázu.
Mijn Spaans is ondertussen zoveel beter geworden en ben bijna onafhankelijk van
Google Translate.
Besluit. Ik heb de afgelopen maanden zo veel beleefd dat ik niet kan wachten op
wat er nog allemaal gaat gebeuren. Er zijn
mensen die vinden dat een sabbatjaar, zoals
dit, een verspild jaar is, maar dit is compleet
fout. Oké, ik ga niet zeggen dat alles hier
rozengeur en maneschijn is, want er zijn ook
minder leuke dingen gebeurd, en er zijn saaie
momenten geweest, maar al deze minder
leuke momenten zijn niets in vergelijking met
al het leuks dat er in zo´n uitwisselingsjaar
gebeurt. Ik raad iedereen dan ook ten sterkste aan om op uitwisseling te gaan. Het is
super leuk, en hier leer je dingen die je op de
schoolbanken nooit gaat leren.
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Het leidersteam

Dwergen

Banleider

Niels Leenknegt

Strobomenstraat 1b
8890 Moorslede
0471 20 26 82
dwergjes@
ksamoorslede.be

Alan Orsonneau

Guillaume Berguigue

alanorsonneau@
ksamoorslede.be

Mgr Cardijnlaan 34
8890 Dadizele
0473 11 06 26

Pater Lievensstraat 55
8890 Moorslede
0492 66 82 56

materiaal@
ksamoorslede.be

Kabouters
Banleider
Simon Desmet

Zonnebeeksestraat 20
8890 Moorslede
0474 32 19 17
kabouters@
ksamoorslede.be

Emile De Bruyn

Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0492 60 85 73
leiders@
ksamoorslede.be

Tjorven Cappon

Louis Vandermersch
Iepersestraat 46
8890 Moorslede
0493 60 09 57

louisvandermersch@
ksamoorslede.be

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

Permekelaan 27
8890 Moorslede
0468 22 71 22
tjorvencappon@
ksamoorslede.be
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Arthur De Bruyn
Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0468 22 71 22
arthurdebruyn@
ksamoorslede.be

Het leidersteam
Pagadders

Banleider

Louis Decuypere

Pater Lievensstraat 4
8890 Moorslede
0491 95 20 96
pagadders
@ksamoorslede.be

Niels Goddeeris
Breulstraat 16
8890 Moorslede
0496 05 29 92

Jelle Samoy

nielsgoddeeris@
ksamoorslede.be

jellesamoy@
ksamoorslede.be

Willem Louagie

Ruben Leenknecht

materiaal
@ksamoorslede.be

Kerkstraat 4 bus 2.6
8890 Moorslede
0479 59 34 02

Kalkoenstraat 3
8890 Moorslede
0487 21 177 5

6de Jagersstraat 3
8890 Moorslede
0472 34 97 53

rubenleenknecht@
ksamoorslede.be

Jongknapen
Banleider
Bjorn Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0491 73 21 96

jongknapen
@ksamoorslede.be

Tibo Tempelaere

Arno Monteyne

tibotempelaere@
ksamoorslede.be

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

Mattis Platteeuw

Sint-Omaarsfontein 21
8980 Passendale
0496 75 71 57
mattisplatteeuuw@
ksamoorslede.be

Breulstraat 64
8890 Moorslede
0498 73 76 99

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

11

Het leidersteam
Knapen

Banleider

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

Secretaris

Bastiaan Dekoning

Louis Neart

Slypsstraat 24a
8890 Moorslede
0476 03 41 57
louisnaert@
ksamoorslede.be

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

Jonghernieuwers
Banleider

Remi Vandaele
Elzerijstraat 15
8890 Moorslede
0479 62 62 96

jonghernieuwers@
ksamoorslede.be

Hoofdleider

Niels Vantorre

Bellereke 19
8890 Moorslede
0488 60 88 20
leiding@
ksamoorslede.be

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

Michiel Deforche

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

Banleider
Seppe Noyez

Gentsestraat 52a
8890 Moorslede
0472 83 72 63
hernieuwers@
ksamoorslede.be

Jeffrey Borry

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

International
Paraguay-verantwoordelijke
Sander Lannoo

Adres onbekend
Ayolas, San Benito
Paraguay PRY
0491 20 38 78
sanderlannoo@
ksamoorslede.be
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Leiders onder de loep
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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

Guillaume
Berguigue
17
Voetbal, KSA ook
Gewoon Berguigue
Ellen
Dwergjes
20
La Chouffe
Burger
Banaan
BBQ Chicken
Leider
Géne
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

Arthur
Arthur
16
Voetbal, KSA
NVT
NVT
Kabouters
NG
Filou
Ongehuwd
Geen
Margheritta
Hoed
IW
Rechts

Op kamp met ....
De Dwergen

N

a een lange treinreis, zijn we goed en wel aangekomen op de
kampplaats. Eerst maakten we duidelijke afspraken en verkenden
we het terrein. Na het zoeken van muizen en verwelkomen van Gilles, zijn we gestart met
het opmaken van ons bed. Al heel snel werd duidelijk dat de leiders nog veel werk voor de
boeg hadden. Na een appeltje voor de dorst om vier
uur, was het even tijd om te ravotten. Na een bezoek
aan de Maas en haar plaatselijke bruggen, was het al
snel tijd voor het avondmaal. Nog een actief bosspel, en
het werd al tijd om in bed te kruipen.
De volgende dag waren de dwergjes vroeg uit de
veren. Na een stevige ontbijt, zijn de schattenzoekers
begonnen hun schat te zoeken door het dicht beboste
woud. Dat was niet zo simpel want achter iedere hoek
loerde er gevaren. Toch konden ze zich een baan door
het bos banen. Zijn ze met een grote buit uit het woud
geraakt.
Als je de zon ziet dan ben je wel overtiuigd om een
waterspelletje te spelen. Dus haalden we de waterballonen, bruine zeep, bloem en natuurlijk
water. Na een stevig avond maal hebben wat rustig gehouden dus schreven we wat brieven
voor mama en papa. Dan was het tijd om in hun warm nest te steken.
De laatste dag was aangebroken. Na een leuk toneeltje zijn ze gestart met de zoektocht naar
de schat van de Azteken. Die lag wel op een hoge berg. Na een uitdagende bergbeklimming hadden ze de schatkaart kunnen bemachtigen.Toen de afdaling ook succesvol was,
stonden de koks klaar met lekkere gehaktballetjes voor hun energie weer op punt te zetten.
Met behulp van de schatkaart zijn onze kleine schatzoekers op stap gegaan voor de schat
te vinden na een lange en moeilijke baan door bos, bergen, …. Hebben ze de schat kunnen
bemachtigen. Dan was het tijd om het bed op te zoeken. Want er stond een lange tocht klaar
richting huis. Ze waren vroeg op want ze wisten dan er een lange treinrit te wachten stond
en wisten ook wel dat mama en/of papa
klaar ging staan aan het station. We
komen aan in station roeselare na een
uur of drie. Iedereen was goed en wel
thuis gekomen. Wij waren trots op onze
drie dagen kamp met de dwergjes, die
stond in onze hart geschreven. Hopelijk
voor jullie ook.
Groetjes, De dwergen
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Op kamp met ....
De Kabouters

N

a vele dagen vol ongeduld en spanning was de tijd eindelijk aangebroken voor onze kabouters om terug op kamp te vertrekken,
7
dagen vol spanning, plezier, vriendschap en
zeker en vast niet te vergeten… lekker eten.
Zoals gewoonlijk vertrokken we met de jongste vanuit Roeselare met de trein richting de
kampplaats om en bij een treinrit van zo’n 3 uur.
Na het uitzwaaien van de mama’s en papa’s,
de treinrit en een kleine wandeling konden de
kabouters niet wachten om de kampplaats te
gaan ontdekken.

De eerste dag op kamp is altijd zeer speciaal, iedereen is dol enthousiast en staat te popelen om
hun nieuw speelveld voor de komende 7 dagen
te ontdekken. Dit was dan ook ideaal om ons eerste kennismaken/ontdekkingen spel te starten.
De groep werd meestal in 2 à 3 kleinere groepjes zodat ze het tegen elkaar konden opnemen
en zo op een speelse manier konden strijden naar een overwinning.
Wanneer we bijna halfweg het kamp zaten, hadden we nog een kleine verrassing voor de kabouters, namelijk leider Arthur kwam zich bij de groep vervoegen. Ze vonden het dan ook zeer
leuk dat ze samen met hem naar het meer mochten om te gaan zwemmen op de dagtocht. Van
al dat zwemmen, spelen en duiken keerden onze kabouters terug naar de kampplaats met een
grote honger. Hier stonden onze koks al klaar om onze hongerige leeuwtjes te voeden, met
niets minder dan HOTDOGS, Mhmmmmm…!
Na dagen vol met plezier en spanning werden onze jongste toch een beetje vermoeid, daarom
hebben we eens samen met hen een rust-namiddag gehouden. Hier konden de kabouters
kiezen of ze rustig een gezelschapspelletje wouden spelen of toch liever op de kamer wouden
blijven. Resultaat hiervan, 11 rustende kaboutertjes en 3 die buiten zaten te spelen.
Het einde van het kamp was in zicht jammer genoeg, we hielpen hen de valiezen terug zo
goed mogelijk te vullen. (Wat niet altijd even handig is de laatste dag in een kabouterkamer!)
Nog een laatste keer terug op de trein
en het kamp was al voorbij. Hierbij
bedanken we jullie kabouters, jullie
waren GE-WEL-DIG! Hopelijk zien we
jullie allemaal weer terug dit jaar op een
nieuwe kampplaats!
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Speelse groetjes
Kabouter Leiding

Op kamp met ....
De Pagadders

O

p 3 augustus was de grote dag aangebroken, we gingen op kamp!
Tijdens de treinrit begon het eerste spel van het kamp al. De pagadders kregen namelijk een brief van de enige echte Indiana Jones. In die
brief stond er da ze een schat konden vinden in Leuven! Aan de hand van een paar stadspelletjes konden ze de schat vinden, waarin medaillons in zaten. Deze waren belangrijk doorheen
het kamp. Eenmaal op de kampplaats aangekomen, hoorden we van de verhalen van Indiana
Jones. Wat een kerel was dat toch! Na deze lange dag was wat rust welgekomen. Zo zat de
eerste dag erop.
Opstaan en het kamp kon eindelijk beginnen! Met een onze goede nachtrust kon de dag al niet
meer stuk. ’s Ochtends begonnen we met een ik-ben-de-tel-kwijt-kamp-want-het-is-ABCkamp. Begonnen deden we dus met een antiloop vervolgens kwam balast, choenwerpen,
dromedaris-is-geen-flamingo om af te sluiten met exhale. Maar dat was enkel deel 1! In de namiddag gingen we dan
een mijn van dichterbij
bekijken, en wat grondstoffen ontginnen. Maar
na al dat graven stortte
de mijn in en moesten
ze vliegensvlug naar de
uitgang vluchten, zonder grondstoffen te verliezen. Team rood kwam
als winnaar uit de mijn.
In de avond smeerden
we de stembanden in en
zongen wat KSA-liedjes.
5 augustus en nog geen
sprake van heimwee. Integendeel, energie troef! Ze moesten het amulet van de azteken terug
nemen. Hiervoor hadden ze materiaal nodig om hindernissen te overwinnen. Met hout, staal en
leer kom je algauw uit de nood, want dan heb je een lasso, ladder en boot. Na het middageten
konden ze dan actiekaarten zoeken in het bos en zo dichter en dichter bij de Azteken komen.
Opnieuw bracht team rood de overwinning!
Puffen en blazen! Dat was wat de dagtocht deed met de pagadders. In volle moed begonnen
we eraan. Met wat KSA-liedjes is een wandeltocht altijd toffer, en zo bleef de sfeer erin. Eénmaal aangekomen aan het zwembad, vielen de mondjes open. Wat een zwembad! De energie
die al was opgebruikt tijdens het stappen, kwam plots terug. Wat een plezante dag was ons
dat! Na het zwemmen was er ook de terugtocht. Deze ging wat trager, maar we zetten door
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en geraakten op tijd voor het eten. ’s Avonds wachtte er nog een quiz op de pagadders. Van
thema’s zoals Indiana Jones en Mexico, tot de ABC- vragen.
Ik-ben-de-tel-kwijt-kamp-want-het-is-ABC-kamp, deel 2 stond de volgende dag op het
programma. De uiteindelijke winnaar van het spel was Sigsten. In de middag speelden we
paracommando. Hier konden ze zich uit leven als echte stoere soldaten. Maar eerst wat driloefeningen, zoals sluipen door de modder, pompen, lopen… Achter deze driltraining legden
ze een parcours af tegen tijd waar ze moesten lopen, springen, klauteren, een apenbrug
afleggen en sluipen. De rapste soldaat in onze rangen was luitenant Sem. Hierna koelden
we ons af met waterspelletjes en basjesleren. Onze waterrat Iyen was er dol op.
We hebben ons ook verbroederd met de kabouters, de hele dag speelden we samen. Samen
maakten we er knotsgekke dag van. Jammer genoeg namen we een dagje eerder afscheid
van leider Louis. Gelukkige zorgde de kinderchampagne en de pinãta voor wat vreugde.
Na een goede nachtrust stond de voorlaatste dag voor de boeg, na een wandeling in het
bos (in de voormiddag), stond het gezamenlijk spel voor de boeg. Verschillende activiteiten
werden gespeeld, die te maken hadden voor de slotactiviteit ’s avonds. Na een mooi en
groot kampvuur rustten we uit voor de volgende dag terug te keren naar huis.
Wat een tof kamp hebben we achter de rug! Voor herhaling vatbaar! Tot volgend jaar!
De pagadders.

Op kamp met ....
De Jongknapen

O

p een mooie woensdag ochtend om 9u verzamelden de jongknapen aan het lokaal. Alle jongknapen waren dol enthousiast om op
kamp te vertrekken. Wanneer ze alle 10 aanwezig waren kon het avontuur zonder al te veel problemen beginnen. Eens aangekomen aan het station van Roeselare
trokken we een toffe foto, zwaaiden we iedereen uit en zetten onze tocht richting Rotem
verder. Na een helse trein- en busrit maakten de jongknapen hun bed op.
Na het installeren in de kamer gingen we op ontdekking op en rond de kampplaats. De
jongknapen zochten in het bos meteen een plaats om hun kamp in elkaar te steken. Na wat
geravot te hebben in het bos en lekkere macaroni met kaas en hesp gegeten te hebben
speelden we het eerste spel van het kamp, “wat is het? “. De Jongknapen moesten aan de
hand van opdrachten te weten komen wat het kamp thema was, hieruit bleek dat Indiana
Jones het kamp thema was. Toch dachten nog vele leden dat het kamp thema tombe raider
was. Na een vermoeide eerste dag en wat pudding pap gingen de jongknapen slapen.
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Dag 2 brak aan en na een lekker en stevig ontbijt begonnen we met het eerste spel tienkamp. In dit spel was het de bedoeling om zo veel mogelijk spelletjes te winnen en zo de
meeste punten te verdienen. De winnaar van het de tienkamp zou bekend worden, een
andere dag van het kamp omdat er nog een part 2 volgde. In de namiddag controleerden
we of de smaakpapillen van de jongknapen op punt stonden, dit door ze te laten proeven
van ijsblokjes met een smaakje. En ook vingen we een vis in het kanaal recht tegenover de
kampplaats. ’s Avonds deden we nog een gezellige fakke tocht.
Na een deugddoende nacht rust en enkele muggenbeten ontwaakten de jongknapen in het
prachtige Rotem. Het toneeltje van deze ochtend maakte de jongknapen duidelijk dat het
kamp thema wel degelijk Indiana Jones was en niet Tomb Raider. In de voormiddag speelden we het 2de deel van de tienkamp. Na de punten telling werd duidelijk dat Quinten wel
degelijk de sterkste Jongknaap was. In de namiddag speelden we een bewerkte versie van
zeeslag. De jongknapen moesten met behulp van een “patattekanon” de boten van de tegenstander vernietigen. De dag sloten we af met een douche en lekkere warme choco melk.
De ochtend van dag 4 begon met een Englisch Breakfast, dit zorgde ervoor dat de jongknapen voldoende energie hadden om de dag te starten. In de voormiddag speelden we
ladderspel in dit spel is het de bedoeling om zo hoog mogelijk op de ladder te geraken en
daar dan ook te blijven staan. Bij Jean-Baptiste kwam een ware jongknaap naar boven en
hij domineerde het spel. In de avond speelde we nog muziekaal pak en dronken we nog een
lekkere beker pudding pap.
Het zonnetje kwam op en de jongknapen ontwaakten wat vroeger dan normaal, omdat we
de dag ervoor wat vroeger in ons bed gekropen waren. Na het lekkere ontbijt snelden de
jongknapen naar het bos om hun kampen op punt te stellen om zo vijandelijke aanvallen van
zich af te kunne slaan. Om het warme weer van de namiddag te kunnen weerstaan aten we
lekkere kalkoenrollade en perziken. Door de aanhoudende warmte hadden we nood aan verfrissing. Deze kwam er door middel van vele waterballonnen. Ook werd een groot zeil omgetoverd tot een grote zeepglijbaan, hier werden de glijkunsten van zowel de jongknapen als
leiders grondig gedemonstreerd. De dag kwam op zijn einde met enkele leuke balspelletjes.
De laatste dagen van het kamp vlogen voorbij door de leuke spelletjes die de jongknapen
allemaal speelden. Maar dan brak de laatste dag aan. Na 10 gezweet te hebben om hun
kampen zo perfect mogelijk te maken was het tijd om ze af te breken en al het touw uit het
bos te halen.
De laatste avond sloten we traditioneel af met een groepsspel en met mijn ban kan dat, hierbij moesten de leden kiezen welke leider ze zouden inzetten bij een bepaald spel. Jammer
genoeg hadden de jongknapen dit jaar niet de juiste leiders om het spel te winnen. En de
dag eindigde met een magisch kampvuur.
De trotse leiding van de jongknapen.
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Op kamp met ....
De Knapen

N

a een jaar verlangen en rusten was de dag eindelijk aangebroken:
31 juli 2019. De Knapen en leiders waren er klaar voor om er weer
een onvergetelijke 10 dagen van te maken. Na een lange reis naar het pittoresk dorpje dat
Rotem noemt. We waren maar net aangekomen en het zware werk begon al namelijk de
tenten opzetten, na heel wat blazen en vloeken stonden de tenten uiteindelijk recht. Dit
klusje eiste wel afwezigheid van Robbe vonden de Knapen jammer maar dit mocht niet de
sfeer van dit kamp verpesten.
De 1ste volle dag was aangebroken, na het ontbijt beslisten de knapen om een ochtendwandeling te maken om het terrein te verkennen. Na een uitgebreide wandeltocht hadden
een paar Knapen een spannende mountainbikeroute opgemerkt die ze zeker eens wilden
proberen. De rest van de dag werden oplossingen. Hoe de tent zo goed mogelijk recht
zetten zodat de spullen niet nat werden? In de avond hielpen we de jonghernieuwers wat
met de sjorring, een tempel. De volgende dag startten we met een eigen versie van doolhof
waarbij je een kaartje kreeg als je de opdracht correct uitvoerde. In de platte rust konden
sommige knapen niet wachten om het bos eens met de fiets onveilig te maken en gingen ze
met leider Emile op pad voor een paar uur. Wanneer ze weer terug kwamen op de kampplaats mochten ze hun trekrugzak klaarmaken voor de volgende dag.
De knapen kropen
vroeg in bed, dit
was nodig voor de
komende dagen. De
tweedaagse waar je
veel moeten wandelen
van de ene CP naar de
andere. In deze tocht
werden de leiders verbaasd van het goede
vertaalwerk en het
volgen van de route.
Door het vlotte wandelen kwam iedereen aan
tijdens het avondmaal
wat goed is vergeleken met sommige
jaren. De avond werd afgesloten met een klassieke quiz. Daarna deden we de oogjes dicht
want morgen mochten de knaapjes eens pattenjassen. Ze werden hierbij vergezeld door de
jonghernieuwers. In de namiddag gingen we op schattenjacht. Er werden stukjes van een
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kaart gegeven door puzzels op te lossen
en raadsels. Wanneer de schatkaart
compleet was gingen we op zoek na de
buit. Wanneer deze gevonden was ( paar
zakken snoep) keerden we terug naar de
kampplaats na een stop in een ijssalon.
De 7de dag was al aangebroken en dat
betekent traditioneel een dagtocht. Dit jaar
was het eens in een binnen- buitenzwembad die zich enkele kilometers van onze
slaapplaats bevond. Hier waren talrijke
jeugdverenigingen aanwezig en dat beviel
sommige Knapen wel meer dan andere.
Na weer een vermoeide dag dachten de
leiders mooi te eindigen door een kompastocht te doen in de avond waarbij nog
eens de benen werden getest.
De laatste dagen kwamen dichter en er
stond nog heel wat op het programma. Er
was een invasie van Passendale in Moorslede die vermeden moest worden. Ook
de doping en ook moest er nog een kalender worden gemaakt. Na al dat te hebben gedaan
brak de laatste dag aan waarbij alle groepen door elkaar werden gesmeten voor enkele opdrachten. Na het 4 uurtje was het tijd voor de fata morgana. Dezelfde groepjes moesten iets
voorbereiden om tijdens het kampvuur te brengen. De avond werd afgesloten door heel wat
gezang, gelach en de vele verhalen die je vast de volgende dag in Moorslede hebt gehoord.
Groetjes de Knapenleiders
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Op kamp met ....
De Jonghernieuwers

1

1 leden, 3 leiders, 1 kampplaats en 5 tenten door elkaar. Zo startte
ons jaarlijks avontuurtje in het midden van de zomer. Onze stoef
tegenover de knapen dat ze niets van tenten opzetten wisten was van
korte duur. Frustraties en palen vlogen in het rond, koorden en hamers waren er tekort.
Maar zo zijn wij niet! Ja, we hadden wat miserie, maar als rasechte jonghernieuwers sloegen
we er ons door en die tent werd opgezet! Wie ons al even volgt weet dat een jonghernieuwer geen rust kent die eerste dagen op kamp. De bouwplannen van de sjorclub werden
uitgelegd en het sjorren kon beginnen. Een echte werkmens weet dat veiligheid een must
is en de volgende twee dagen werd er met fluohesje en helm haastig doorgewerkt tot in de
late uurtjes. Bouwmeester Borry zag dat het goed was en gaf beste bouwknecht Louis een
pluim voor zijn puik werk.
Drie dagen waren er al gepasseerd, drie
snelle, amusante dagen vol genieten en
plezier. Rustig speelden we wat spelletjes,
zo van dat je mekander moet uitdagen en
zo en dan die ander moet een kans geven
en dan kan die zo zeggen ja dat kan ik
wel, kijk ik ga het eens bewijzen, zo. Zeer
tof. Maar oh wee, zij die dachten dat de
rust wedergekeerd was! Op het programma van dag vier stonden een letter en
een cijfer, 2D. Wat zou dat kunnen zijn,
dachten de jonghernieuwers, een 3D-film,
maar dan zonder die brillen? Nee, wat volgde was een pittige tweedaagse, meer dan zestig
kilometer wandelpaden, gravéwegen, betonbanen en kasseistroken. Dit was echter geen
nieuwtje voor onze mannen, met plezier begonnen ze aan deze dodentocht. Aan een recordtempo stapten ze de eerste dag uit en konden genieten van een lekker bordje spaghetti in
het rustieke Kotem. Daar bekeken we nog een enge film met een eigenaardig geurtje. De
tweede dag ging al bijna even vlot als de eerste, zonder veel mislopen kwamen ze dan ook
op een treffelijk uur terug op de kampplek.
Terug van tweedaagse, dat is even
rustig genieten van de zon, proberen
de brandende pijn in de voetjes te
vergeten en gewoon doorgaan met
een superkamp. Spijtig genoeg loopt
de kampplaats nu wel vol met kleine
mannekes. Daar wisten wij wel een
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oplossing voor, we namen
onze stalen ros en trokken de
bossen in voor een ‘Ronde
van Rotem’. We kwamen aan
bij een rondpunt, nu dacht
iedereen, wat gaan we hier nu
mee aanvangen? Maar de creatieve geesten van de leiders
kwamen naar boven en uit dat
onuitputbaar vat van inspiratie
kwam een topidee. We hadden voor ons neus een eigen wielerpiste liggen! Vele toeren later
wisten we dan eindelijk de eerste gele trui, die kon hem jammer genoeg niet lang behouden,
aangezien de leiding alweer vergeten was wie dat nu weer was. Nog zo’n edele sport in ons
mooi Vlaanderen is de cyclocross. Dus trokken we diep in de bossen om met de stadsfiets
door het mountainbike te crossen, niet voor de competitie, gewoon omdat het tof was, moet
al eens kunnen. Uitgeput keerden we terug.
Onze jonghernieuwers hadden vorig jaar ook zich weer ingezet op tal van onze evenementen en hadden zo een goedgevulde portefeuille. Alleen, ze wisten nog niet wat ze ermee
gingen doen. Daarom organiseerden de leiders een verrassingsreisje. Samen met wat
kapitaal van de hernieuwers trokken we naar het buitenland, meer bepaald een dwergstaat
in ons eigen Belgenland! Bobbejaanland is dan natuurlijk de naam die bij iedereen te binnenspringt! Met een colonne auto’s trokken we naar het beste pretpark van België, waar we een
hele dag aangeschoven hebben. Dat aanschuiven werd natuurlijk ook beloond met de zotste
attracties; de Typhoon, de voorhamer (Sledge Hammer voor de leken), de Naga Bay en de
Revolution zijn hier enkele voorbeelden van. Maar één achtbaan was het paradepaardje en
terecht, de gloednieuwe Fury! 830 meter lang, 43 meter hoog en 107 kilometer per uur,
beter kan niet.
Na deze dag kon geen enkel spel meer tippen aan de verwachtingen van onze jonghernieuwers, misschien dan het 24-uren spel, maar dat zou wat te lang zijn om uit te leggen.
Oh ja, ook hebben we gotcha gespeeld, een soort dood aan de teddybeer spel, waar je
elkaars beer moet uitmoorden en zo en ook nog was er een prank wars met de knapen en
hernieuwers dat wat uit de hand was gelopen, maar dat zou zo wat alles moeten zijn denk
ik. Misschien ook nog een paracommando, kompastocht en miss JHN, maar meer zal het niet
geweest zijn! De bewijzen zijn ernaar!
Zo, dat was weer bondig een verslag van het voorbije kamp. Bedankt aan alle jonghernieuwers om er een superkamp van te maken en dat we er zo nog vele mogen beleven. Tot
volgend jaar!
´´De jonghernieuwerleiding; Jeffrey, Tibo, Seppe’’
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Op kamp met ....
De Hernieuwers

O

p woensdagmorgen vertrokken alle hernieuwers samen met de
auto naar Rotem. Eerst genoten we van lekkere frietjes en
daarna vlogen we erin: de vrachtwagen uitladen, daarna onze
tenten opzetten en dan begonnen we aan de sjorring. Wanneer alles
opgezet was kon het kamp voor ons echt beginnen. De leiders hadden verschillende spelletjes voorbereid zoals het grote indelingsspel.
De tijd vloog voorbij en al snel vertrokken we op tweedaagse. Wij
waren de oudste dus vertrokken we als laatst. En omdat 2 dagen
wandelen voor ons niet veel inhoudt, hadden we ook wat belastende voorwerpen zoals een vuilbak en een parasol waarvoor we
moesten zorgen. We hielden het tempo er goed in en al snel konden
we de rode lantaarn afgeven. We kwamen uiteindelijk zelf eerst aan
op onze slaapplaats. De volgende dag ging analoog, we vertrokken
laatst en kwamen eerst aan. Op maandag mochten we voor een
hele dag leider zijn. Dit begon al ‘s nachts in de leiderstent met onze
eerste vergadering. Het was een lastige maar leerrijke dag.
Dinsdag vertrokken we op dagtocht. Iedereen dacht dat we, zoals gewoonlijk, gingen
zwemmen, maar tot onze grote verbazing stopten we bij Bobbejaanland. Samen met de
jonghernieuwers maakten we er een leuke dag van. De Fury was leuk. In de avond dachten
we op dropping te gaan maar eigenlijk gingen we gewoon voetbal gaan kijken in Bree. Club
Brugge won de wedstrijd met 1-0. Wanneer we terug naar de kampplaats wilden vertrekken, zagen we onze leiders zonder ons wegrijden. We hadden dus toch dropping. Het was
een lange tocht maar we zijn er geraakt. Gedurende het kamp speelden we ook een variant
op het 24 uren spel: het 6h spel. Tijdens dit spel konden we een vis vangen en zongen we
samen liedjes. Sommige opdrachten zoals op de radio komen lukten ons niet. En zo was het
kamp alweer bijna gedaan. De laatste volledige dag ruimden we al ons grief op en hielpen
we de leiders met het groepsspel. In de avond genoten we van het kampvuur en om klokslag
12 uur was het zo ver. De hernieuwers waren leider. De volgende ochtend moesten we dus
voor de leden zorgen en keerden we samen met de trein terug.
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Wij gaan op weekend,
en nemen mee:
Algemeen:
Weekend jongsten: Berkenhof, Westdorp 46, 8573 Tiegem
Weekend oudsten: Rokken Roeselare, Aardappelhoekstraat 129 · 8800 Roeselare
We spreken af aan de 4Link, de vrijdag van het weekend om 18.30. We vertrekken terug
naar huis de zondag om 15uur. We doen beroep op bereidwillige ouders om ons tot daar te
brengen en ons af te halen. De vrijdagavond is er trouwens geen avondmaal meer voorzien.
Zorg er dus best voor dat uw zoon al gegeten heeft voor hij op weekend vertrekt.
De kostprijs bedraagt voor beide weekends €30. Dit kun je op een zaterdagnamiddag aan
de leiding afgeven. Overschrijven kan ook op rekeningnummer BE12 8600 1068 1092.
Inschrijven kan nu ook via onze website: ksamoorslede.be/weekend
Voor meer informatie: aarzel zeker niet om iemand van de leiders te contacteren!
Wat neem je mee?
• KSA-uniform (Vergeet niet te naamtekenen!)
• Warme kleren om buiten te spelen
• Regenjas Voldoende ondergoed en sokken
• Goeie speelschoenen
• Bedovertrek, kussen, kussensloop en slaapzak
• Pyjama en eventueel een knuffel
• Toiletgerief (tandenborstel, tandpasta, zeep, washandje, handdoek)
• Eetgerief (onbreekbaar bord, bestek, beker, keukenhanddoek)
• Goed humeur
Snoepgoed, GSM’s en spelconsoles worden afgenomen!
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Kalender

Van januari t.e.m. kamp
-11 jan: vergadering, zwemmen
-18 jan: geen vergadering
-25 jan: geen vergadering
-1 febr: vergadering + uniformstand
-8 febr: vergadering + vriendjesdag
-15 febr: vergadering + valentijn
-22 febr: geen vergadering
-28-29 febr: weekend kleinste
-7 maart: vergadering
-14 maart: geen vergadering
-21 maart: vergadering
-28 maart: vergadering
-3-5 april: geen vergadering (leidingsweekend)
-11 april: geen vergadering (koekjesverkoop)
-18 april: vergadering
-25 april: vergadering
-1-2-3 mei: weekend oudste
-9 mei: vergadering
-16 mei: vergadering
-23 mei: geen vergadering
-30 mei: geen vergadering
-6 juni: geen vergadering
-13 juni: geen vergadering
-20 juni: vergadering
-27 juni: geen vergadering
-28 juni: zeepkistenrace
-31 juli, 10 augustus: kamp
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Wist je dat…
...we onze site een update hebben gegeven?
...je daar zeker alle informatie kan terug vinden?
...je dit boekje dus direct in de open haard mag gooien?
...dat eigelijk niet zo goed is voor het mileu?
...ons Greta daar een uitgesproken mening over heeft?
...de redactie ook liever heeft dat je dit koestert?
…onze site afgelopen jaar maar liefst 35.338 bezoeken heeft gehad?
…hiervan maar 7.500 bezoekers uit België komen?
…die internet bots dit toch ook wel interessant vinden?
…de meesten de site bezoeken via Chrome?
...dat iets is om dingen mee op te zoeken op het net, weet je wel?
…de Nexus smartphone het populairst is onder onze bezoekers?
…100 meer is dan 50, maar 6 afgerond 5 is?
…een cirkel soms wel hoeken heeft?
…we met dolle dolfijnen zitten in de KSA
…de ideale wereld al meer dan 500 aflevering heeft?
…ze dat met je belastingsgeld doen?
…het volgend jaar het jaar van de rat is volgens de chinese kalender?
…als je zeep en kist achterelkaar zet je zeepkist krijgt?
...je zeker mag meedoen aan dit topevenement?
...2020 ons jaar is?
...we dan 90 jaar bestaan?
...dit bij de Homo Sapiens ook nog wel eens wordt gevierd?
...wij dit dus ook uitgebruid zullen doen?
...we uitgebreid bedoelden?
...we af en toe eens zever verkopen?
...we daar financieel niets aan hebben?
…dit het laatste wistje datje is?
…of toch niet helemaal, integendeel.
...een berggorilla zich geen 350 meter verplaatst per dag?
...dit bij de gemiddelde leider ook zo is?
…het nu toch wel echt genoeg is!
...zeg, ja, gowja, bedankt voor de moeite, nji alle zeg, saluutjes eh!
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