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Voorwoord

Beste ouders, leden en sympathisanten
We blikken terug op een geslaagd kamp. Ondanks
corona hebben we er toch weer een prachteditie
van gemaakt. Graag wil ik alle koks, ouders, leden,
leiding & sympathisanten bedanken om zo goed
de corona maatregelen op te volgen zodanig we
zonder problemen ons gehele kamp hebben kunnen meemaken.
We weten ook met de leiding dat één super kamp een
geheel semester niet goedmaakt. Daarom werken we al
heel de maand om vanaf 5 september er weer helemaal in te
vliegen. Pak gerust al je vriendjes mee, zodanig dat niemand dit top semester
moet missen. Het is namelijk een zeer speciaal jaar.
Onze KSA wordt 90 JAAR!! Hiervoor staan nog grotere en leukere spelen klaar.
Spijtig genoeg moeten we het dit jaar wel doen zonder het streekbierenweekend, maar niet getreurd we zorgen ervoor dat u thuis nog steeds kan genieten
van lekkere biertjes. Hou zeker onze Facebook-pagina in de gaten voor meer
info.
U mag ook een gaatje vrijhouden in uw agenda voor het weekend van 12
december. Dan vieren we namelijk het verjaardagsfeestje van het jaar. Om onze
verjaardag te vieren kunt u in de bunder gaan kijken naar Bert Gabriëls.
Als hoofdleider ben ik trots om te melden dat we dit jaar weer 6 nieuwe leiders
mogen verwelkomen die al een volledig jaar aan het aftellen zijn om hun ideeën
los te kunnen laten en om te zetten in toffe, originele spelletjes. Jammer genoeg
moesten we ook 6 leiders laten gaan die we zeker zullen missen.
Maar verder hopen we iedereen terug te zien op 5 september op de afgesproken plaatsen die u op onze Facebook-pagina kan terugvinden.
Met een stevige KSA-groet
Niels Vantorre
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Redactioneel
N

a een tumultueus jaar, zijn we er weer klaar voor. Een nieuw jaar, een
nieuwe start! Om de artikelen in onze prestigieuze Lievensbode naar
een hoger niveau te tillen, dikten we de redactie aan met een extra lid. Het
manillen zal dus moeten plaats maken voor een andere hobby. Misschien
vinden we wel wat inspiratie in het verre China, want wat een kampthema was dat dit jaar. Marco Polo, de ontdekkingsreiziger. Hij liet ons een zo
danig grootte inpak na, dat we in zijn voettreden stappen en volgend jaar
opnieuw een land ontdekken. Zoals je leest, de redactie is niet bang voor
wat avontuur!
We kunnen natuurlijk niet om de coronamaatregelen heen, maar laat ons
dat niet afstoppen om terug iedere zaterdag leute en plezier te maken.
Laten we daar nu al aan beginnen, wat denk je? Blader even door, na de
artikels gelezen te hebben natuurlijk, en ontdek het spelletje dat verstopt
hebben. Veel plezier ermee, wij werken alvast weer door aan de volgende
Lievensbode.
Schriftelijke groeten,
Jullie kapoenen,
De redactie
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Kortnieuws
90 jaar KSA!

H

appy birthday to KSA Sint-Maarten Moorslede! We worden 90 jaar!
Om dit te vieren, nodigden we Bert Gabriëls uit. Bert is onder meer
bekend van Zonde van de Zendtijd, zijn comedyshows ( wat hij nu ook
voor de KSA zal doen) en zijn reclame van Mobile Vikings (dit is geen reclame voor Mobile Vikings, het is louter reclame). Met zijn Eindejaarshow
brengt Bert de actualiteit van het voorbije jaar in een komisch jasje.
Hou zeker de datum 12 december 2020 vrij! De plaatsen zijn beperkt. Later komt hier nog meer info over op onze facebookpagina en de website.

Verloren voorwerpen

W

aarschijnlijk is uw zoontje met een lichtere valies terug naar huis gekomen. Geen
paniek, vele voorwerpen liggen nog bij ons en
kunnen met de startdag en de daaropvolgende
vergaderingen meegenomen worden.

Uniformstand

T

ijdens 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

O

p vrijdag 23 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.
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Kamp 2021

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 2021 tot 10 augustus 2021 in jullie agenda voor het zomerkamp 2020.
Hopelijk beleven we dan weer het kamp in één grote groep!

Streekbierenweekend

D

it jaar organiseren we jammer genoeg geen Streekbierenweekend. Dit naar
aanleiding van de huidige maatregelen die door het coronavirus zijn genomen.
Maar niet getreurd! We zouden de KSA niet zijn als we niet met een ander creatief
idee naar voren zouden komen! Wat we aan het bekokstoven zijn, houden we nog
even geheim. Voor extra informatie hou je best onze facebookpagina in de gaten!
Vanaf 19 september kunt u al dromen van wat u bij ons kan bestellen. Wie durft
een gok te wagen? #streekbierenisnooitverweg

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 9)
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KSA dit werkjaar iets anders

D

oordat we als KSA ook gebonden zijn aan de coronamaatregelen, vragen we
jullie om uw KSA’er op voorhand in te schrijven via de link die telkens op onze
facebookpagina verschijnt. We doen dit omdat we maar 50 personen mogen
hebben in een bubbel. Om moeilijkheden te vermijden, werken we dus via een
inschrijving.
Doe dit best telkens op ruime voorhand, voor de vergadering begint. De volgende vergadering staat gepland op 19 september. Zorg dus zeker dat uw zoon is
ingeschreven!

Terugblik:
Bedankt koks!

"Lieve koksjes, lieve koksjes"
"Geef ons brood, geef ons brood"
"Friet met mayonaise, friet met mayonaise"
"Anders gaan we dood, heyy, anders gaan we dood"

W

e hadden graag nog eens onze koks bedankt voor het lekkere eten dat we
IEDER jaar krijgen. De vele complimenten zijn dan ook zeker op hun plaats,
want wat een heerlijk eten hebben we dit jaar opnieuw gekregen. Wat zouden we
toch zonder hun zijn? Koks, nogmaals een dikke, dikke, dikke merci!
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Het leidersteam

Dwergen

Banleider

Niels Leenknegt

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

Lucas Deleu

Emiel Jacqueslaan 77
8890 Moorslede
0472 17 17 83

Secretaris

Bastiaan Dekoning

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

leiders
@ksamoorslede.be

Kabouters
Banleider
Ruben Leenknnecht
Kalkoenstraat 3
8890 Moorslede
0487 21 177 5

kabouters
@ksamoorslede.be

Seppe Noyez

Remi Vandaele

leiders
@ksamoorslede.be

leiders
@ksamoorslede.be

Arno Monteyne

Mattis Platteeuw

leiders
@ksamoorslede.be

leiders
@ksamoorslede.be

Louis Decaestecker

Elzerijstraat 15
8890 Moorslede
0479 62 62 96

Sint-Omaarsfontein 21
8980 Passendale
0496 75 71 57
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Gentsestraat 52a
8890 Moorslede
0472 83 72 63

Iepersestraat 167
8890 Moorslede
0472 03 86 46

Iepersestraat 117
8890 Moorslede
0472 84 14 86
leiders
@ksamoorslede.be

Het leidersteam
Pagadders

Banleider

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

Jelle Samoy

Kerkstraat 4 bus 2.6
8890 Moorslede
0479 59 34 02
leiders
@ksamoorslede.be

Arthur Staelens
Rubenslaan 40
8890 Moorslede
0471 37 28 84

leiders
@ksamoorslede.be

Willem Louagie

6de Jagersstraat 3
8890 Moorslede
0472 34 97 53
leiders
@ksamoorslede.be

Roeland Vandamme
Werviksestraat 8
8890 Moorslede
0471 79 76 98
leiders
@ksamoorslede.be

Jongknapen

Charles Devisch

6de Jagersstraat 3
8890 Moorslede
0472 34 97 53
leiders
@ksamoorslede.be

Banleider
Sander Lannoo

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

Tjorven Cappon
Permekelaan 27
8890 Moorslede
0468 22 71 22

leiders
@ksamoorslede.be

Jonas Vallaey

Korenwind 41
8890 Moorslede
0468 28 34 83

leiders
@ksamoorslede.be

Anton Debode
Kastanjestraat 5
8890 Moorslede
0471 37 83 62

leiders
@ksamoorslede.be

Gunther Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0495 83 73 89

leiders
@ksamoorslede.be
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Het leidersteam
Knapen

Banleider

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

Bjorn Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0491 73 21 96

leiders
@ksamoorslede.be

Louis Neart

Slypsstraat 24a
8890 Moorslede
0476 03 41 57

leiders
@ksamoorslede.be

Lars Goddeeris
Breulstraat 16
8890 Moorslede
0495 56 26 93

leiders
@ksamoorslede.be

Jonghernieuwers
Banleider

Emile De Bruyn

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

Simon Desmet

Zonnebeeksestraat 20
8890 Moorslede
0474 32 19 17

Michiel Deforsche

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

Hernieuwers

Banleider
Louis Decuypere

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

Hoofdleider

Niels Vantorre

Bellereke 19
8890 Moorslede
0477 80 06 1

leiding
@ksamoorslede.be

Leiders onder de loep
Naam
Voornaam
Leeftijd
Geslacht
Hobby's

Charles Devisch
Charles
17 jaar
Man
KSA, liefhebberij in brommers en
voetbal, eleja kijken dan
Camille Berguigue
Favoriete Plusser
Hoort ananas op pizza Neen
Met dat ik het al eens berekend
BMI
heb
Cornet vind ik wel lekker
Favoriete streekbier
Dak wist wat dat was
Superstities
Goeie leider, eventueel banleider
Toekomst in de KSA
Kachel
Stove/kachel
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Leiders onder de loep
Naam
Voornaam
Leeftijd
Geslacht
Hobby's
Favoriete Plusser
Hoort ananas op pizza
BMI
Favoriete streekbier
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Superstities
Toekomst in de KSA
Stove/kachel

Roeland Vandamme
Roeland
16 jaar
Man
KSA
Femke
Ja
18,6
Niet veel gedronken, pakt Brugse
Zot
Wat betekent dat?
Banleider, leider, kweet het niet
Stove

Naam
Voornaam
Leeftijd
Geslacht
Hobby's
Favoriete Plusser
Hoort ananas op pizza
BMI
Favoriete streekbier
Superstities
Toekomst in de KSA
Stove/kachel

Louis Decaestecker, Decaestecker Louis
Louis
17 jaar
Man
KSA, dat ist
Femke Vandenbroucke
Neen, mis
Normaal gewicht ( nvdr beetje meer)
Cornet
Wuk?
Plezier maken en amuseren
Stove

Verbind de nummertjes en kijk welke
Pokémon Ash heeft gevangen.
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Enkele sfeerbeelden van op kamp
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Kalender

Van September t.e.m. 11 Januari
05 september:
12 september.:
19 september:
26 september:

Vergadering (startdag)
Geen Vergadering
Vergadering
Geen Vergadering

03 oktober:
10 oktober:
16-18 oktober:
24 oktober:		
31 oktober:

Vergadering (uniformstand)
Vergadering (uniformstand)
Geen vergadering (weekend oudste)
Geen vergadering
Vergadering

07 november:
14 november:
21 november:
28 november:

Geen vergadering
Vergadering
Vergadering
Geen vergadering(hoog bezoek)

05december:
12 december:
19 december:
26 december:

Geen vergadering
Vergadering
Geen vergadering
Geen vergadering

02 januari:		
09 januari:		
16 januari:		

Geen vergadering
Geen vergadering
Vergadering (zwemmen)
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Wist je dat…

...we veel dieren hebben in de KSA?
...we een beer hebben meegenomen van kamp?
...egels soms het geluid maken van een beer?
...we bijna een zoo gingen beginnen?
...er zeker een grote hoeveelheid insecten aanwezig zullen zijn?
...leider Arno hier zeer graag alpaca's in wil?
...het eigenlijk redelijk ver wandelen is naar Ba Sing Se?
...het kampthema in het geniem Avatar was?
...enkele leiders dit echt dachten?
...Limburg aanvoelt als Spanje?
...er toch hevige winden zijn?
...dit jaar ondanks corona een topjaar wordt in de KSA?
...KSA zijn 90ste verjaardag viert?
...de leiding er ongelofelijk veel zin in heeft?
...we de verloren maanden zeker zullen inhalen?
...de KSA nu ook een pony op stal heeft?
...deze pony veel gevoel voor ritme heeft?
...deze pony eens graag de weide gaat verkennen?
...Streekbierenweekend dit jaar niet zal kunnen doorgaan?
...we hier al zeker een traantje over gelaten hebben?
...het eigelijk veel meer was?
..."zeven seulen vul"?
...de koks helden zijn?
...ze dat dit jaar maar nog eens bewezen hebben
...we onze kokskes heel dankbaar zijn?
...onze bondsleider de volgende regeringsonderhandelaar zal zijn?
...het dan zeker in orde zal zijn?
...onze Filip en onze bondsleider oude vrienden zijn?
...ze samen op de F16 school zaten?
...we wel een keer graag lachen?
...we daarom Bert Gabriels uitgenodigd hebben?
...jullie zeker welkom zijn hiervoor?
...hij een mooi overzicht zal brengen van het voorbije jaar?
...dat ook zeer kluchtig zal zijn?
...wij al tickets hebben?
...jullie later ook de kans hebben om deze te bemachtigen?
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