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Voorwoord

Beste ouders, leden en sympathisanten
Het eerste deel van het werkjaar zit er al weer op.
Echt boffen over een geslaagd semester kunnen
we niet, maar we hebben er zeker het beste van
gemaakt. Zo stond de leiding iedere zaterdag (die
we mochten) klaar om er een top namiddag van te
maken. Ook ons wel befaamde streekbierenweekend kreeg enkele rake klappen van de corona. Ik
hoop dat we met onze lekkere streekbierpakketten
het gemis wat hebben kunnen verzachten.
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.
We kregen dit jaar geen bezoek van de Sint. Dit niet omdat er iemand stout was
geweest, maar omdat we niet willen dat de Sint ziek wordt. We kregen wel een
brief van de Sint waarin hij vertelde alle KSA’ers volgend jaar te willen zien en
dat we allemaal flink waren geweest. Dit stelde enkele leiders gerust.
Onze voornemens voor het jaar 2021 zijn wat anders dan vorige jaren. Normaal
had 2020 ons jaar moeten zijn. Zo viel onze 90ste verjaardag wat in het water.
Volgend jaar willen we van ieder moment dat we mogen samen zijn een heuse
belevenis maken. Dit allemaal met het volgen van de corona regels zodanig we
kunnen dromen van een relatief normaal kamp qua regels, maar een kamp om
nooit te vergeten qua plezier, vrienden en ravotten.
Om deze wens mogelijk te maken kan u ons rond Pasen ook weer aan uw deur
of online 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 elleboogstoot
Niels Vantorre
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Redactioneel
Beste KSA’ers, ouders, sympathisanten.

A

llereerst willen we u een fijn, maar vooral veilig en gezond nieuwjaar
toewensen! Het voorbije jaar was niet altijd even gemakkelijk en ook
wij zagen af, we hebben namelijk onze wekelijkse mannilvergadering
telkens moeten annuleren. Jammer, maar gelukkig konden we ons online
nog wat amuseren.
Genoeg over 2020, laat ons vooral focussen op 2021 en wat het ons te
bieden heeft. We hopen veel artikels te kunnen schrijven over wat we allemaal in 2021 zullen beleven. Zo kijken we nu al uit naar het kamp, toch
wel het hoogtepunt van het werkjaar. En natuurlijk ook de weekends, we
zouden haast vergeten dat die nog bestaan! Om het kampthema al wat
te verraden (wat we eigenlijk niet mogen doen, maar shhtttt, we hebben
het al moeilijk genoeg gehad) hebben we een tip in het spelletje vanachter de Lievensbode gestoken. Ontrafel het maar vlug, maar zeg het tegen
niemand!
Zo, wij gaan weer achter ons bureau kruipen, want ook de redactie ziet af
van examens.
Veel leesplezier,
De redactie

Kortnieuws
Vriendjesdag

H

oe meer zielen, hoe meer vreugd! Onder dit motto willen we alle kinderen en jongeren laten proeven van KSA. Door het organiseren van
vriendjesdagen stel je jouw KSA-groep voor aan je vrienden die nog geen
lid zijn en geef je iedereen de kans om mee te spelen. Machtig toch?!
We organiseren Vriendjesdag op 13 februari. Zoals we nu al gewend zijn
schrijf je ook je vriendje in via de link die voor iedere vergadering online
komt. Zo weten we of de bubbel niet te groot wordt en kunnen we voorzorgsmaatregelen treffen.
Tot dan!

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.

-> https://ksamoorslede.be/inschrijven
Doe dit best
telkens ruim op
voorhand, voor
de vergadering
begint. Zorg dus
zeker dat uw zoon
is ingeschreven!
Alle inschrijvingen worden goed
bijgehouden. Bij
aankomst aan ons
heem worden
zeker ook de
handen ontsmet.
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Uniformstand

T

ijdens de eerste 2 vergaderingen van februari 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).

Weekend jongste
Wie? Dwergjes, Kabouters, Pagadders en Jongknapen.
Wanneer? 26 – 28 februari
Waar? Het Rokken, Aardappelhoekstraat 129, 8800 Roeselare

Algemeen

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:

https://ksamoorslede.be/weekend-2021

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, hand		
doek)
-Eetgerief (onbreekbaar bord, bestek, beker, keukenhanddoek)
-Goed humeur
-Snoepgoed, GSM’s en spelconsoles worden afgenomen
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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, dit jaar is er opnieuw een kamp. Noteer
zeker al 31 juli 2021 tot 10 augustus 2021 in jullie agenda voor het
zomerkamp 2021. Hopelijk beleven we dan weer het kamp in één grote
groep!

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.

Te Huur

Paëllapannen

Percolator

Leiders

€30/dag, €100 waarborg

€18/dag, €25 waarborg

Prijs overeen te komen

Guillaume Berguige & Willem Louagie: materiaal@ksamoorslede.be

7

Op kamp met ....
De Kabouters

D

e kabouters stonden in Roeselare al vol enthousiasme
te springen om op kamp te vertrekken. Dus namen we
afscheid van de ouders en vertrokken naar het perron. Eenmaal aangekomen
werd een rondleiding gegeven en alle traditionele en nieuwe maatregelen werden
verduidelijkt. ’s Avonds was het tijd voor hun eerste toneel van het kampthema. Er
was ook een poppenkast voorzien om de het al gespeelde deel van het toneel in
te halen. Na de poppenkast hadden de koks heerlijke puddingpap voorzien en was
het tijd om te gaan slapen.
Het eerste spel van het kamp was een infiltratiespel om de groep in 2 te delen: de
Mongoolse Khans en de Chinese keizers. De Khans kregen een groene hoofdband
met hun naam vertaald in het Mandarijn, de Chinezen een gele hoofdband. In de
avond gingen we een toertje gaan wandelen en ondertussen werd de liedjeskennis van de kabouters wat bijgespijkerd.
We begonnen de derde dag met een goed ontbijt, zodat we met een volle maag
aan het muurkampspel konden beginnen. Dit is een varicombi van 5-kamp en
ladder competitie op de Chinese muur. In de namiddag namen we eerst de tijd
om een briefje te sturen naar het thuisfront. Wanneer we daar mee klaar waren
veroverden we handelsposten in China in
de vorm van Risk.

De volgende dag vertrokken we op onze
dagtocht. Geen normale dagtocht, maar
wel een coronaproof editie. In de namiddag moesten de pagadders samen
met de kabouters op zoek gaan naar de
schat. Beide teams besloten het op een
akkoordje te gooien en zo werd beslist
om de schat te delen. We sloten de dag
af met een poppenkast en zo was het
alweer bedtijd.
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De volgende dag speelden we in de voormiddag een queeste naar een zwakke
plek in de Chinese Muur. In de namiddag speelden we op vraag van de leden
verder met dit spel.
De warmste 8 augustus ooit werd ingezet met een welgesmaakt uitgebreid ontbijt. Nu was het tijd om een schild te knutselen. In de namiddag stonden er waterspelletjes met de pagadders op de planning. Na het insmeren werd er gesleerd
over onze doek met bruine zeep. Tussendoor werden we getrakteerd op lekkere
waterijsjes. Hierna werd iedereen grondig gewassen zodat we snel stonden voor
de avond. We gingen namelijk naar Las Vegas om een casino te bezoeken.
De volgende dag was jammer genoeg al waar onze laatste volledige dag. Er werd
veel opgekuist en de valliezen werden al gemaakt. In de avond was het tijd voor
het laatste toneeltje. Normaal werd dit gevolg door een kampvuur maar dit jaar
mocht dit jammer genoeg niet. We hebben er alsnog een leuke avond van gemaakt. De allerlaatste dag begon vroeg en we hadden een strakke planning. We
moesten al vroeg onze trein nemen terug naar Roeselare waarmee meteen ook
een eind kwam aan dit fantastische kamp.
Tot de volgende
De kabouterleiding
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Op kamp met ....
De Pagadders

E

indelijk! Na een jaar wachten is het weer tijd om op kamp
te gaan. Zoals we de pagadders kennen was iedereen dol
enthousiast, sommigen zelfs te enthousiast! De treinreis verliep
zeer goed en ging gepaard met Uno en andere kaartspelen. Bij een tussenstop in
Brugge hadden we nog wat tijd om een spelletje te spelen, dus terroriseerden we
het stationsplein met dikke Berta.
Eens aangekomen op de kampplaats werden de bedden snel verdeeld. Als eerste
spel probeerden de pagadders te infiltreren in Mongolië om zijderupsen te stelen.
De rupsen waren zeer waardevol, want deze konden ze later in het kamp inwisselen voor snoepjes, maar dit wisten de pagadders nog niet. Na een lastige avond
en vele zijderupsen later, zat de eerste dag er al op.
Ochtendstond heeft goud
in de mond. En dat had ze
zeker bij de pagadders!
De vroege vogels hadden
goed geslapen en waren
klaar voor dag 2. Op deze
dag werden ze verdeeld
in Mongolen, Chinezen
of Italianen door middel
van een indelingsspel. De
teams werden al snel op
de proef gesteld en moesten hun eigen land zien
te veroveren. Na nog een
laddercompetitie vielen de
pagadders als een blok in
slaap.

Net zoals Marco Polo (of misschien wel beter?) konden de pagadders handeldrijven. Ze verkenden de peper-, zout- en zijderoutes, die ze gebruikten om hun
goederen naar de Chinese muur te brengen. Nog een verborgen talent van onze
handelaars is gokken! Op de traditionele casinoavond werd er zeer veel geld gewonnen, maar ook verloren. De pagadders gingen rijkelijk slapen in tegenstelling
tot de leiders, die heel wat verlies hadden gedraaid.
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Na vele prachtige toneeltjes, toffe spelletjes, en verrukkelijke maaltijden was het
tijd voor de dagtocht. Deze was jammer genoeg zonder zwemband omdat de
omstandigheden het niet toelieten, maar dit belette de vreugde niet. Met prachtig
weer vertrokken de pagadders goedgemutst. Enkele blaren later kwamen ze weer
toe, sommigen van hen zonder stem. Na zo’n lange wandeling ging de koude pla
als zoete broodjes binnen. ’s Middags verdienden de pagadders samen met de
kabouters stukken schatkaart, die achteraf één gehele kaart vormden. Achter een
spannende zoektocht om de sleutel vonden de twee groepen samen de schat die
ze dan ook deelden.
De volgende ochtend werden de pagadders en kabouters wakker met rode leiders. Al snel volgden de pagadders het voorbeeld en trokken ook rode kleren aan.
Bubbel 1 werd zo roodgekleurd en stiekem was bubbel 2 jaloers, hoewel ze dit
niet durfden toegeven! Daarna was het dan weer tijd om oorlog te voeren tussen
China en Mongolië. Met hun zelfgemaakte gebouwen maakten ze elk hun stad, die
ze van elkaar probeerden te vernietigen met behulp van katapulten.
Aan warmte ontbrak het zeker niet op kamp! Elke dag was de zon van de partij,
dus was het zeker niet ondenkbaar dat we eens de ‘sleirboane’ bovenhaalden.
Samen met de waterballonnen was het natuurlijk dolle pret!
Conclusie, een kamp om nooit te vergeten. Te herinneren aan het warme weer
samen met de straaljagers en natuurlijk de corona. Het was een topeditie!
Vele groeten
De pagadder leiding
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Op kamp met ....
De Jongknapen

3

1 juli… De start van een mooi kamp in onze eigen bubbel.
We spraken af aan het station. Daar werden alle leden van
de oudste bubbel (en hun ouders) ontvangen door hun leiders.
Lars nam van iedereen de temperatuur vooraleer we van wal gingen met de
trein. Iedereen keek uit naar het kamp, gelukkig maar. Na een lange treinrit naar
het mooie Limburg, konden we eindelijk naar onze kampplaats stappen in het
deugddoende zonnetje. Tijdens die tocht passeerden we het Louvre… Hoe kan
dat nou? Eens op de kampplaats, leegden we met z’n allen samen de camion. Zo
leerden we direct het terrein een beetje kennen. Na vele zweetdruppels konden
we eventjes rusten, maar er lag nog werk voor de boeg. De tenten moesten nog
worden opgezet, aangezien we niet binnen konden slapen doordat het risico op
het vermengen van bubbels dan te groot was. De tweedejaars namen het heft
in handen en begonnen de met de tenten open te vouwen. Terwijl dat gebeurde,
legden de leiders uit hoe ze te werk moesten gaan. Daarna schoot iedereen ( op
een paar na :P ) in actie. De eerste tent ging vlotjes. De gastjes zetten samen met
behulp van de leiders de eerste en de tweede tent op. Toen lieten ze eens zien
wat ze allemaal kunnen en zetten samen de laatste
tent op zonder hulp van de leiders. #proud!
Het kamp verliep vlot. Iedere dag speelden we
heel wat spellen. Soms eens grote spellen, dan een
bordspel of gewoon wat losse spelletjes. Zo speelden we bv: het grote “zwarte marktspel”, “Risk” of
tussen twee vuren. We waren zeer tevreden over
onze jongknapenbende. Iedereen deed enthousiast
mee en dat plezierde ons. Soms waren er binnen
de groep wat discussies, maar die werden allemaal
snel opgelost.
Overdag was het altijd snikheet. Het was dus zweten. Zeker bij onze zevenkamp waar iedereen flink
zijn best deed. Gelukkig hadden we onze zelfgemaakte douche. We hadden de tuinslang vastgebonden rond een kruis die Björn vlug in elkaar
knutselde. Daar konden we altijd terecht voor wat
verkoeling, tenzij de tuinslang de hele namiddag
in de zon had gelegen… dat was dan eerder handig voor als we wilden douchen,
want binnen douchen moest zo weinig mogelijk door kans op bubbelvermenging.
Daardoor gingen we ( maar) twee keer naar de vaste douche binnen die bij vertrek
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werd ontsmet en gereinigd.

Naast onze eigen bedachte spelletjes, hadden
we ook een verrassing in petto. Met de oudste
bubbel hadden we namelijk zes grote plastieken bubbelballen gehuurd. De groep werden
onderverdeeld in kleine groepjes van drie
waarna iedereen het dan tegen elkaar opnam
tijdens een matchke voetbal. Sommigen wilden winnen, maar er waren ook sommigen die
meer oog hadden op het omverduwen van de
tegenstanders natuurlijk.
Na ons buikje rond gegeten te hebben met
lekkers van de koks, wespensteken, verbrand
te zijn, vermoeid te zijn… kunnen we terug
kijken op een geestig kamp vol avontuur,
vriendschap en speelsheid met hier en daar
een minder momentje, maar die mindere
momentjes worden tenietgedaan door de rest
van dit interessante kamp.
Wij als leider hebben alvast genoten van het kamp in bubbels. We hebben er het
beste proberen uithalen en we hopen dat de leden een zeer amusant kamp achter
de rug hebben.
Tot kijk!
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Op kamp met ....
De Knapen

D

it jaar begon het kamp anders dan anders, maar het zou dan ook
een speciale editie worden van het beruchte KSA-kamp. Waar we
normaalgezien aan het KSA-lokaal klaar zouden staan om te vertrekken op kamp, hadden we dit jaar direct aan het station afgesproken om iedereen te verzamelen. Eens we er
allemaal waren konden vertrekken richting de kampplaats. Het was een warme dag en zo
leegden we de camion al zwetend maar vol enthousiasme. Als eerste moesten we de tenten
opzetten. Voor de eerste jaars Knapen zal het hun eerste jaar zijn dat ze in tenten slapen op
kamp, maar dat zag je haast niet want de tenten opzetten ging heel erg vlot. Daarna was het
tijd om het bos te gaan verkennen en leerden ze dat netels op een zure ondergrond groeiden. Zo zat dag 1 er al op. Nog vlug een bekertje puddingpap opdrinken en dan naar bed.
De volgende dag begonnen de Knapen de dag met een stevig ontbijt, stutjes met gelei. Na
de tafels opgeruimd te hebben was het tijd voor het ochtendtoneeltje en zo kwamen ze het
kampthema te weten: Marco Polo. Een verhaal over een jonge Venetiaanse handelaar die in
de oorlog tussen China en Mongolië terecht komt en de rechterzijde wordt van de koning/
khan van Mongolië. In de ochtend leerden de Knapen sjorren. Een kunst die ze in hun
verdere jaren in de KSA nog veel zullen nodig hebben. In de namiddag was het tijd voor een
serieuze wandeling. De Knapen gingen op dropping. Ze werden gedropt op elf kilometer van
de kampplaats en moesten zelf te weten komen hoe ze thuis zouden geraken. Ze kwamen
net op tijd toe voor het avond eten, perfect getimed. In de avond speelden we nog gezellige
gezelschapsspelletjes voor het slapengaan, want dag drie staat al te wachten.
In de ochtend na het ontbijt begonnen we aan 20-kamp. Een reeks opdrachten die zou
uitmaken wie de beste Knaap is. In de namiddag werd de groep versterkt want er was een
nieuwe speler in aantocht. Later deden we verder met het 20-kamp en kwamen we tot het
besluit dat alle Knapen even sterk waren. ’s Avonds zongen we nog tot laat in de avond de
bekendste KSA-liedjes om zo vrolijk in ons bed te kruipen. De volgende dag speelde we levensechte zeeslag maar uiteindelijk kwam het neer op een beetje ravotten op het grasplein.
In de namiddag speelden de Knapen Risk tegen de Jongknapen. Zo kwamen de echte strategen in hun naar boven want ondanks ze in de minderheid waren hielden ze het hoofd koel.
Voor het slapengaan keken we nog een enge film, maar dit weerhield hen niet om zacht en
rustig te slapen.
De volgende ochtend realiseerden we dat we al aan de helft van het kamp zaten, dus begonnen we vlug met de knutsel opdracht om T-shirts te kleuren met behulp van tie-dye. In
de namiddag speelden we een groot spel om de Chinese muur te breken en leerden de Knapen ook te spioneren. In de nacht deden we een helse tocht met fakkels en wilde verhalen.
De volgende ochtend werden de Knapen wakker in een gesloten kamer en hun enige doel
was om eruit te ontsnappen. Met enige moeite lukte het hun om net voor de middag uit de
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kamer te raken. Het was alweer
een heel warme dag dus in de
namiddag koelden we ons af
met heerlijke waterspelen met
de hele bubbel. In de avond
leerden we de Knapen schieten!
Met een kompas weliswaar.
Graden schieten, want ze zouden beginnen aan hun kompastocht, maar eerst moesten ze
wel leren hoe een kompas werkt. Eens uitgelegd waar Noord en Zuid was konden ze eraan
beginnen. De volgende ochtend moesten ze een moord oplossen. Was het de Marktkramer?
De Ninja? De Wachter? Niemand weet het, behalve de Knapen natuurlijk want het was hun
gelukt om de moord op te lossen. Na het lekkere middageten was het tijd om het leven als
een handelaar op te pikken. Goederen verzamelen, verkopen, en je geld verstandig gebruiken, het zit er allemaal in. Later die dag toetsten we de kennis van de gemiddelde Knaap.
De volgende morgen werden de Knapen wakker met een vreemde brief in hun tent. Eens die
geopend te hebben besefte ze dat ze 12-urenspel zouden spelen. Voor 12 uur lang moesten
ze elk uur een opdracht voltooien en een kaars brandende houden. De volgende dag bekeken we hoe het gesteld was met onze tie-dye T-shirts en kleurden we ze nog met enkele
andere kleuren. De rest van de dag waren ze op hun gemak maar die avond zouden ze
nooit vergeten want dan hebben we ze tot echte Knapen gedoopt. De laatste dag was het
tijd om met de groep iets voor te bereiden. De Knapen maakten een Chinese muur uit lucifers en op die laatste avond jammer genoeg zonder kampvuur konden we de Chinese muur
laten branden om zo officieel het kamp te kunnen afsluiten. De laatste ochtend bestond
vooral uit het opkuisen van de kampplaats en ons klaarmaken voor vertrek richting huis.
Later die dag kwamen we allemaal terug gezond en wel aan in het station van Roeselare, en
zo was dit kamp weer ten einde.
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Op kamp met ....
De Jonghernieuwers

D

ag lieve vriendjes en vriendinnetjes

Na heel lang verlangen en hopen dat het kamp zou mogen doorgaan was het eindelijk zo ver!
Wat was het fijn om iedereen terug te zien aan het station. Zowel de leden en de
leiders stonden te popelen om aan het kamp te beginnen. Om iedereen nog wat
extra plezier te geven besloot Frank om nog wat mooi weer te voorspellen. Dit
was namelijk goed gelukt want het was de warmste 31 juli sinds 1942. De eerste
dag verliep vlekkeloos. Na het legen van de camion was het tijd voor de Jonghernieuwers om zich te installeren en wat na te keuvelen over de eerste dag.
De eerste dagen was het vooral het befaamde sjorren die op de agenda stond.
Dit verliep heel vlot mede door de Hernieuwers, waarvoor dank! Ook werd er in
de avond een bekermatch bekeken die voor sommigen niet de gewenste uitslag
had… .
Het hoogte punt van de 3e dag was de voetbal wedstrijd: bubbel 2 vs leiders
bubbel 2. Filip Joos verwachtte een spannende match maar deze was zoals vaker
mis. De match werd zonder moeite gewonnen door de leiding. Maar als troostprijs
werd er nog een eetquiz gespeeld waardoor iedereen met een volle maag hun
bedje in kon duiken.
De volgende dag werd gestart door het graven van een enorme tunnel naar China
door de gebroeders Cappon. Om al hun werk te belonen kwamen over de middag

de 2 laatste leden van onze groep aan namelijk Xandres en Baptiste. Ze kwamen
namelijk juist op tijd want deze avond stond er kompastocht op het programma.
Dit liep voor de meesten onder hun behoorlijk goed. En als kers op de taart hebben de Hernieuwers er voor gezorgd dat ze gratis tickets kregen voor de vliegende stoeltjes.
Dag 5 was een van de hoogtepunten van dit kamp. Het 86 400 seconden spel.
Hierbij kregen ze ieder uur een opdracht waarbij ze een eitje kunnen verdienen
voor hun ontbijt de volgende morgen. Naar mate de avond vorderde begon de eierwacht. Hier kreeg iedereen uiteindelijk gratis en voor niets een ei op zijn hoofd.
Na 12 uur ging het spel natuurlijk nog steeds door. Iedereen volbracht het spel
zonder ook maar te slapen. ( alhoewel Gaëtan hier enorm moest worstelen tegen
de slaap). Na hun dutjes overdag werden ze in de avond nog eens gedropt.
Om het gemis van de festivals goed te maken werden er een hele leuke camping
spelletjes gespeeld. Maar over de middag kwam de suprise. We hadden ter vervanging van de dagtocht bumperballen voorzien voor de oudste bubbel. Na een
lang, zweterig en sportief toernooi kunnen we concluderen dat de Jonghernieuwers geen match zijn voor hun leiding. Om deze leuke dag te beëindigen werd er
nog een avondwandeling gemaakt.
Het spannendste spel van dit kamp was toch vooral JHN tegen HN. Hier werd
nipt verloren van de Hernieuwers maar toonden de gastjes toch wel beloftevolle
Jonghernieuwers te zijn.
De laatste herinnering aan dit kamp is natuurlijk het kampvuur, dit was een speciale avond vanwege het feit er dit jaar geen vuur mocht gemaakt worden en de
splitsing in bubbels. Maar dit weerhield niet om er een zalige avond van te maken.
Vele groetjes
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Op kamp met ....
De Hernieuwers

H

et kamp startte de vrijdagochtend toen alle hernieuwers
vertrokken met de mazda en de peugeot richting het Limburgse stadje Bocholt. Na een stevige maaltijd bij een lokale
frituur konden we in de hitte beginnen met de camion te legen op de kampplaats.
Toen alles op eindelijk op zijn plaats lag konden we beginnen met het opzetten
van de tenten, jammer genoeg liep dat niet helemaal volgens plan en waren er
wat problemen toen er een tak boven onze tent weg moest. Maar vervolgens
verliep alles goed en konden we na
een zware en warme dag al gaan
slapen.
In de volgende 2 dagen hebben
we niet veel meer gedaan dan heel
de dag door gesjord. In de vlakke
zon en hitte is het de hernieuwers
toch gelukt om de chinese muur te
kunnen sjorren. Op het einde van
dag 2 kregen we ook een lijst met
opdrachten die we moesten proberen te volbrengen tegen het einde
van het kamp. Ook was er in de avond van dag 3 de voetbalmatch tussen leiders
en leden, de leiders hebben kunnen winnen met 8-4. Gelukkig hadden de leiders
sterspeler Tibo die voor het verschil zorgde in de match anders was ze dit niet
gelukt. Na de match moesten de hernieuwers ook vertrekken op de langverwachte dropping waardoor we laat in ons bedje zaten.
Dag 4 startte iets moeilijker voor sommige doordat het een late avond was
geweest waardoor we in de ochtend op het gemak aan onze kampopdrachten
konden verder werken. In de namiddag speelden we ons eerste echte spel van het
kamp met een echte glijbaan en toffe opdrachten. Tijdens dag 5 ging het kwik van
de thermometer weer flink de lucht in waardoor we zelf van het zitten begonnen
te zweten dus heel veel doen zat er niet in vandaag. Toch hebben we een katapult
gesjord voor het toneeltje en hebben we veel rustige spelletjes gespeeld voor de
dag te vullen. ’s Avonds was het tijd voor de quiz die heel tof en grappig was,
zo kwamen de raarste antwoorden wel van Gunther die zelf dacht dat Marc van
Ranst geen viroloog was maar winnaar van de ronde van Frankrijk. Uiteindelijk
waren de slimste hernieuwers jonas en lucas, Proficiat daarvoor.
Bij dag zes begonnen we aan onze laatste stappen richting het leiderschap met
een stage. Met de coronamaatregelen verliep dat iets anders dan normaal waar
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alleen aan de jongknapen stage kon gegeven worden. ’s Avonds was het tijd om
op kompastocht te gaan waardoor het weer ietsje later was om te gaan slapen.
Ook op dag 7 gingen de temperaturen weer de lucht in een was het het verstandigst om gewoon de schaduw op te zoeken. Dus gingen we in het bos onze sociale contacten uitbreiden via een nieuwe app. Om ons in de namiddag een beetje te
kunnen afkoelen hadden we met bubbel 2 een groot plastieken doek op de grond
gelegd. Zo konden we met wat bruine zeep een water een levensechte bowling
organiseren. ’s Avonds hebben we een soort alternatieve tienkamp gedaan waarbij de leiders gemakkelijk gewonnen waren.
De ochtend van dag 8 brak aan, maar de kampopdrachten waren nog steeds
niet afgewerkt dus hebben we daar zo veel mogelijk aan proberen te veranderen,
maar niet met veel succes. In de namiddag was er een verassing voor die ksa die
als alternatief diende voor dagtocht. We hebben ons kunnen uitleven met grote
opblaasbare ballen.
Op de voorlaatste dag moest het recordtemperatuur nog eens verbroken worden
dus moesten wij het ook weer iets wat rustiger doen. In de namiddag hebben we
wel het grote duel gespeeld tussen de hernieuwers en jonghernieuwers en zoals
verwacht wonnen de hernieuwers dit duel met gemak.
De laatste dag moesten de tenten opgekuist worden en de camion gevuld worden
waardoor we geen tijd hadden voor iets anders te doen.
We kunnen dit jaar weer afluiten met een zeer geslaagd kamp. Bedankt hiervoor
aan de leiders en koks.
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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
financieel
@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

Valkeniersstraat 6
8800 Roeselare
0491 20 38 78
jongknapen
@ksamoorslede.be

Anton Debode

Tjorven Cappon

leiders
@ksamoorslede.be

Permekelaan 27
8890 Moorslede
0468 22 71 22

leiders
@ksamoorslede.be

Jonas Vallaey

Korenwind 41
8890 Moorslede
0468 28 34 83

leiders
@ksamoorslede.be

Kastanjestraat 5
8890 Moorslede
0471 37 83 62

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

Louis Neart

Bjorn Constandt

leiders
@ksamoorslede.be

leiders
@ksamoorslede.be

Lars Goddeeris

Szigeti út 112.
Block 4 2e vloer flat nr 7.
7624 Pécs,Hongarije
0491 73 21 96

Slypsstraat 24a
8890 Moorslede
0476 03 41 57

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
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Kalender

Van januari tot ons zomerkamp
16 januari: 		
23 januari:
30 januari: 		

Vergadering
Geen Vergadering
Geen Vergadering

06 februari: 		

Vergadering + uniformstand voor 			

				

13 februari:		

				

20 februari: 		
26-28 februari:

DWG en KAB (bubbel 1)
Vergadering + uniformstand voor 			
resterende bans (bubbel 2 en 3)

Geen vergadering
Geen vergadering (weekend jongste)

06 maart: 		
13 maart: 		
20 maart: 		
27 maart: 		

Vergadering
Vergadering
Geen Vergadering
Vergadering

03 april: 		
10 april: 		
17 april: 		
24 april: 		

Geen vergadering (koekjesverkoop)
Vergadering
Vergadering
Geen vergadering

01 mei:		
08 mei:		
15 mei:		
22 mei:		
29 mei:		

Geen vergadering
Vergadering
Vergadering
Vergadering
Geen vergadering

05 juni:		
12 juni:		
19 juni:		
26 juni:		

Geen vergadering
Geen vergadering
Vergadering
Slotvergadering

31 juli-10aug:

Kamp
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Vindt jij het verborgen woord?
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Wist je dat…

… Lighting McQueen in Radiator Springs woont?
… dit naast de Route 66 ligt?
… de oude treinroute daar niet naast ligt?
… McQueen graag op reis gaat naar Tokyo?
… Luigi een Fiat 500 is?
… en ook de broer van Mario?
… met het budget van CARS 1 maar liefst 6857 blindgeleidehonden kan kopen?
… en met die winst zeker 34000 camionetten kunnen kopen?
… wij wel blij zouden zijn met 1 exemplaar?
… de bondsleider denkt dat de Kerstman van Turkije is?
… hij misschien wel eens gelijk kan hebben?
… één derde van de leiders in een kaasfabriek werkt?
… het streekbierenpakket een groot succes was?
… wij u daarvoor allen willen bedanken?
… Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
... het gras aan de overkant dat blijkbaar ook is?
... dit van Sammeke Goris behoorlijk hoog staat?
… Bill Gates een slechte dag had?
… Elon Musk nu de rijkste man ter wereld is?
... een oud leider van ons de volgende gelukkige is?
… Winston Churchill geboren is in het damestoilet tijdens een dans?
… dit nu wel compleet uit de lucht komt vallen?
… wij dat eigenlijk niet zo erg vinden?
… de wist-je-datjes allemaal waar zijn?
… wij nooit sarcasme gebruiken?
… we dit zelfs nu niet doen?
... einde?
... of toch niet?
... ja toch wel?
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