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Voorwoord

Beste ouders, leden en sympathisanten 

Het werkjaar zit er bijna op. 
Achter een dat de overheid onze flexibiliteit 
goed op de proef heeft gesteld kunnen we 
zeggen dat we met de voltallige 
leidingsploeg geslaagd zijn. Na een heel 
semester vol met toffe en originele activiteiten 
kunnen we met plezier vooruit kijken naar een 
kamp die al een stuk dichter bij het normaal ligt. 
De leiders staan dan ook te  popelen om te 
beginnen aan de voorbereiding.  
 
Het kamp zal natuurlijk niet zonder regels gepaard gaan, maar in een bubbel 
van 100 zullen we samen als 1 KSA op kamp kunnen.   
 
We kunnen terugblikken op een speciaal jaar, waarbij we zonder streekbieren 
en zeepkistenrace moesten doorgeraken. Ook konden we spijtig genoeg ons 90 
jaar KSA niet volwaardig vieren. Natuurlijk is uitstel geen afstel en hebben we 
ook in het volgend werkjaar een gast voorzien in de Bunder.  
We blikken met heel de KSA liever vooruit dan achteruit. Op naar het kamp en 
naar het werkjaar 2021-2022. We hopen dat we deze weer als normaal kunnen 
ervaren.  
 
Hou u goed en tot op kamp!!

Een stevige KSA-groet 
Niels Vantorre 
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Redactioneel

Hier zijn we weer, achter onze cursussen en blokken maar. Ben Crabbé is er 
niets mee, want we gaan erdoor als een trein. Die punten worden gepakt! 

Ondertussen zijn we bijna aan het eind van het werkjaar gekomen, maar wat 
zien we uit naar de zomer. We krijgen terug wat vrijheid van de overheid en 
mogen met meer op kamp. Wat een vooruitzicht!

Het was opnieuw een buitengewoon jaar voor onze redactie. De manillersclub 
werd opnieuw wat maanden uitgesteld, tot we weer activiteiten konden doen. 
Wees gerust, we zullen de schade wel goed inhalen. Er zullen vele bomen 
geplant worden, hoe hoog ze zullen groeien valt nog te zien.

Veel meer tijd hebben we niet. Ookal zijn de examens gedaan, staat er al iets 
veel belangrijkers op de agenda. Namelijk ons kamp voorbereiden. We zullen 
jullie niet langer aan het lijntje houden.

Veel leesplezier en tot de volgende!
De redactie.
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Kortnieuws

Streekbieren

Tijdens het weekend van 11 en 12 september is er weer ons fameuze Streek-
bierenweekend in De 4Link! Wij hopen dat de coronamaatregelen het toe-

staan om ons weekend te organiseren naar gewoonte. Vanaf augustus zal u zeker 
meer horen hieromtrent. Al deze evenementen helpen ons om op zomerkamp te 
kunnen gaan aan een voordelige prijs. U bent dus zeker welkom.

Oproep

Om de hongerige magen van zo’n grote bende KSA-ers te vullen is er natuur-
lijk veel eten nodig. Vaak kunnen wij beroep doen op kortingen en normaal 

gezien proberen wij altijd de goedkoopste oplossing te zoeken. Maar u kunt ons 
altijd helpen! Aardappelen en groenten kunnen wij altijd gebruiken. Mocht u dus 
als landbouwer of als dichte familie of kennis wat groenten of aardappelen kwijt 
kunnen, dan kan u altijd bij ons terecht. 

Verder kunt u ons ook altijd heel veel plezier doen met strips, gezelschapsspel-
letjes,  verkleedkleren of knutselmateriaal. Dit kunnen potten verf, houten platen, 
… zijn. Misschien zijn dit dingen die u niet meer nodig hebt, maar wij kunnen 
dit  altijd heel goed gebruiken. Aan alle mensen/bedrijven die ons dit jaar hierbij 
geholpen hadden, 3 grote kussen vooruit en een bank van de juf. Of hoe gaat dit 
spreekwoord opnieuw?

Waarom strips en spelletjes? Zoals altijd nemen we strips mee op kamp om de 
leden wat leesplezier te laten hebben tijdens de platte rust. Deze worden zoveel 
gelezen dat ze wat uitgelezen en versleten geraakten. Daarom deze oproep, heeft 
u nog wat strips, oude spelletjes of ander bruikbaar materiaal over en geraakt u 
er niet van af? We kunnen ze zeker gebruiken! Contacteer een leider of breng ze 
binnen na een activiteit. Wij, maar ook zeker de leden, zullen je eeuwig in het krijt 
staan!

Alvast een dikke merci!
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Koekjesverkoop

Net zoals elk jaar hebben wij met de leiders van KSA Moorslede weer een ge-
weldige editie koekjesverkoop achter de rug. Ondanks dit niet even gebrui-

kelijk was in vergelijking met vorige jaren, waar we nog deur aan deur konden 
verkopen, vloeiden de online bestellingen goed binnen. Merci daarvoor! 

Graag bedanken wij ook alle leiders die er niet mee inzaten om op Dag van de Ar-
beid toch een handje toe te komen steken. Alsook Poppies om de koekjesverkoop 
van dit jaar weer mogelijk te maken.

Hopelijk zijn jullie er volgend jaar ook weer bij!

Paëllapannen
€30/dag, €100 waarborg

Percolator
€18/dag, €25 waarborg

Leiders
Prijs overeen te komen

Guillaume Berguige & Willem Louagie: materiaal@ksamoorslede.be

Te Huur
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Wat 2021 brengt weten we nog niet, maar het mes van stand-up comedian Bert Gabriëls 
ligt klaar om voor de 3de keer de actualiteit, sport, politiek, cultuur, entertainmentwereld en 
het regionaal nieuws te fileren, tijdens een goedgevulde voorstelling met massa’s doorden-
kertjes, jokes en grappige momenten. Vermoedelijk zijn we dan ‘post-corona’, een tijdperk 
waar we even lang op hebben gewacht als de gemiddelde zendingen van de post. Na zijn 
geslaagde debuut was er vorig jaar enkel een coronaproof studioversie van Bert z’n 
#Eindejaars. Zonder publiek werd het opnieuw een voltreffer, met succesvolle 
samenvattende uitzendingen op Radio 1 en de regionale zenders, en een druk bekeken 
integrale versie op Streamz. De 4-sterrenrecencies in o.a. De Standaard en Het Nieuws-
blad kwamen er mede dankzij de bijdragen van ‘zingende krant’ Johnny Trash, ‘factchecker’ 
Jeroen Verdick en de hilarische animaties van Jeroen Echelpoels. 

Wegens te plezant en succesvol werken ze voor de 3de #Eindejaarsconference van Bert 
Gabriëls opnieuw samen, wat straks resulteert in een boeiend en gevarieerd programma, 
opnieuw toegespitst op de actualiteit, met veel humor, liedjes, parodieën en geniale inzich-
ten. Deze voorstelling is goed voor je lachspieren. Dit is de perfecte afsluiter van het jaar, 
niet te missen!

KSA Sint-Maarten Moorslede 90 jaar / 12 december 2021 / €14 per ticket / G.C. De Bunder 

door Bert Gabiëls 
en sidekicks Johnny Trash en Jeroen Verdick

#Eindejaars 3



8

Voor het eerst op kamp?
Op kamp voor een hele week, we kunnen ons voorstellen dat dat voor de jonge 
kabouters (en pagadders) direct een lange periode lijkt. Speciaal voor jullie een 
korte samenvatting van wat er zo allemaal te beleven valt op kamp. Voor meer 
vragen kunnen jullie natuurlijk altijd een leider contacteren.

Beginnen doen we eigenlijk met het saaiste van allemaal: de lange treinreis naar 
het verre Limburg. We zitten vol enthousiasme en energie, maar de boze treincon-
ducteur zegt dat we braaf op onze plaats moeten blijven zitten. Gelukkig komen 
we snel aan bij de kampplaats. Enkele minuutjes wandelen, we zien al de vele 
bossen waarin we de komende dagen kunnen spelen. In de namiddag komen we 
toe op de kampplaats en we hebben ogen te kort. Een groot grasplein omringd 
door bos, een gesjorde palenconstructie waar er elke dag een toneeltje is, de 
kamers en tenten om in te slapen… En vanaf dan vliegt de tijd voorbij. 

Het hele kamp staat in het teken van 1 thema. De meeste spelletjes gaan over 
dit thema en elke dag is er een grappig toneeltje waarin de leiders zich verkleden 
en een stukje spelen van het verhaal dat 10 dagen duurt. Het thema voor dit jaar 
blijft nog even geheim, maar we kunnen al verklappen dat het zeker de moeite zal 
zijn! De vorige jaren waren de thema’s Zorro, De Vier Musketiers, Indiana Jones en 
Marco Polo.

Nog 6 dagen die in het teken staan van spel en plezier. Er zijn bosspelletjes – in 
een bos dat oneindig groot lijkt in vergelijking met wat we gewend zijn – water-
spelletjes bij mooi weer, knutselactiviteiten, gezellige binnenspelletjes, enzoverder. 
Het is eigenlijk een beetje zoals op zaterdagnamiddag of op weekend met de 
KSA, maar dan minstens 10 keer toffer. Bijna altijd mooi weer en heel lekker eten, 
onze 6-koppige koksploeg kreeg 3 sterren in de Michelin-gids. Er is ook 1 dag 
waarop we een hele dag weg zijn van de kampplaats. We trekken te voet naar 
een meer of zwembad voor een namiddag waterplezier. En van al dat ravotten 
worden we natuurlijk moe. Elke dag is er dan ook een rustmomentje na het mid-
dagmaal. Wat krachten opdoen door even te rusten op de kamer. Een strip lezen, 
een gezelschapspelletje spelen, of een klein tukske voor wie wil. Klaar om er dan 
weer in te vliegen. ’s Avonds drinken we dan een heerlijke beker warme pud-
dingpap voor we naar bed gaan om goed te kunnen slapen en de volgende dag 
uitgerust te kunnen beginnen. 

Tussendoor schrijven we een kaartje naar huis om te laten weten dat we het heel 
goed stellen. Na enkele dagen krijgen we zelf ook een kaartje van mama en papa. 
Wat zijn ze toch trots dat we een hele week ‘alleen’ op kamp durven gaan. Op de 
laatste avond volgt dan het spectaculairste moment van het kamp: het kampvuur! 
Met z’n allen rond het vuur gezellig genieten van de laatste avond samen, want de 
dag erop moeten we al terug opruimen en naar huis gaan. Nooit gedacht dat het 
al zo snel voorbij zou zijn!

Voor al uw vragen mag je zeker de KSA-facebookpagina of een leider contacteren.
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 Kamp praktisch
Kampdata:         Voor Dwergen: van 3 augustus tot en met 6 augustus                               
  Voor Kab en Pag: van 3 augustus tot en met 10 augustus
  Voor Jkn, Kn, Jhn, Hn: van 31 juli tot en met 10 augustus

Kampplaats:  Jefke Van Pimperzele
  Domein Bautershof - Het Cardeincentrum
  Bautershoven 95
  3800 Sint-Truiden

Prijs:  Dwg: 50 euro
  Kab en Pag: 115 euro
  Jkn, Kn, Jhn, Hn: 140 euro

Inschrijven: Dit kan contant aan de leiders als we bij jullie komen inschrijven. Dit zal   
  in de periode van 24 juni tot 8 juli zijn. Betalen voor het kamp kan ook   
  via overschrijving. Stort het bedrag dan op het rekeningnummer van   
  KSA Moorslede: BE12 8600 1068 1092 en vermeld: Kamp 2021 +   
  naam lid + ban (Dwg, Kab, Pag, Jkn, Kn, Jhn of Hn).

Camion laden:  Vrijdag 30 juli verwachten we jullie (ook de dwergen, kabouters en   
  pagadders) met jullie bagage aan het lokaal vanaf 15u30.
  De camion wordt geladen rond 17u. Bereidwillige ouders mogen altijd   
  een handje komen toesteken.

Vertrek van Jkn, Kn, Jhn en Hn
  We verzamelen op zaterdag 31 juli om 10u30 ‘s morgens aan het 
  lokaal. Ten laatste om 10u45 vertrekken we naar het station om daar de  
  trein van 11u16 te nemen. Vergeet je lunchpakket niet!

Vertrek van Dwg, Kab en Pag
  We verzamelen op dinsdag 3 augustus om 8u45 ‘s morgens aan het   
  lokaal. Ten laatste om 9u00 vertrekken we naar het station om daar de   
  trein van 9u36te nemen.
  Vergeet je lunchpakket niet!
Terugkeer          
  Dwergen: Op vrijdag 6 augustus om 15u23 mag je ons verwachten aan  
  het station van Roeselare. De valies kan je later ophalen op het slotmo-  
  ment van 10 augustus aan onze lokalen, ondertussen hoor je ook wie je  
  leiders voor het volgende jaar zullen zijn.
  Voor de rest is de terugkeer op dinsdag 10 augustus.
  Je kunt ons aan het lokaal terug verwachten vanaf 16u00. De terugkeer   
  vanuit Roeselare gebeurt met de Lijnbus. We hopen dat onze verhuiswa- 
  gen tegen dit uur ook al in Moorslede zal gearriveerd zijn. 

Om een kaartje te verzenden naar huis, vragen wij om enkele euro’s mee te geven met uw 
zoon. We vragen €1 voor een kaartje en €1 voor een postzegel. Gelieve zelf de adressen op 
de enveloppe of op een blaadje te schrijven.

Zoals de vorige jaren zorgen wij ervoor dat jullie op de hoogte blijven van het reilen en zeilen 
op kamp. Dit doen we door opnieuw iedere dag een verslagje te typen en dit onmiddellijk 
online te zetten (als onze internetverbinding meewerkt). Iedere dag kunt u surfen naar 
www.ksamoorslede.be en daar lezen wat er zoal te beleven valt op kamp. Op onze 
facebookpagina komt er ook iedere dag een update.
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Wat neem je mee op kamp?
Kledij (alles mag vuil worden!)
» voldoende t-shirts 
» enkele mondmaskers (voor wie oud genoeg is)
» kousen (zeker voor iedere dag een paar, zeker bij nat weer!!)
» ondergoed voor elke dag
» schoenen (speelschoenen + wandelschoenen)
» eventueel laarzen (handig bij nat weer!!)
» lange broeken
» korte broeken
» twee warme truien 
» KW of goede regenjas
» pet (tegen de zon)
» KSA-uniform (dit draag je het best bij het vertrek vanuit Moorslede, zodat  
 heel het land ziet dat we van de KSA zijn!)
Mogen wij ook vragen om alle kledij (zeker KSA-uniform!!) te naamtekenen. Dit 
maakt het voor de leiders een stuk makkelijker om bij het opruimen van de kamers 
de kleren bij de juiste persoon te krijgen!

Slaapgerief  voor Dwergen, Kabouter, Pagadders en Jongknapen
» bedovertrek
» kussen en kussensloop
» slaapzak
» pyjama
» misschien wel een knuffel

Slaapgerief  voor Knapen en Jonghernieuwers en Hernieuwers
» stevige luchtmatras
» kussen en kussensloop
» slaapzak
» pyjama

Eetgerief (dit alles in een stevige schoendoos of blikken doos mét elastiek!)
» onbreekbaar bord of gamel
» onbreekbare beker voor drank
» onbreekbare beker of gamel voor soep
» bestek (soeplepel, dessertlepel, vork, mes)
» minstens (!) twee keukenhanddoeken

Wasgerief
» 4 washandjes
» enkele handdoeken
» badhanddoek
» tandenborstel en tandpasta
» zeep of douchegel
» shampoo
» kam
» eventueel sleffers (gemakkelijk om naar douche te gaan)
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Corona en kamp
Aangezien we de strijd met corona nog volop aan het voeren zijn, nemen we als 
KSA ook dit kamp een aantal maatregelen.

We werken vanaf 25 juni in bubbels van 100, leiding hoort bij de bubbel maar telt 
niet mee voor de limiet van 100. Vanaf 30 juli worden die bubbels opgeschaald 
naar 200 leden. Belangrijke voorwaarden zijn de vaccinatiegraad en het aantal 
bedden op intensieve zorgen. Overnachtingen op een andere locatie zijn moge-
lijk (tweedaagsen). Beperk daarbij zoveel mogelijk het contact met externen en 
houd je aan de afstand- en mondmaskerregels indien je toch met externen in 
contact komt.

Enkel voor knapen en jonghernieuwers
» 20 euro zakgeld
» zaklamp 
» aardappelmesje
» fiets die in orde is ( remmen, lichten,reflectoren,…) + reserveband

Varia
» lunchpakket voor op de trein
» zwemgerief
» duikbril
» zak (linnen zak/vuilzak) voor het vuil wasgoed
» drinkbus
» enkele wasknijpers (om iets te drogen te hangen)
» identiteitskaart/kids-ID (af te geven aan de leiding bij vertrek)
» eventueel voorgeschreven etiketten met adressen voor de postkaarten
» schrijfgerief voor het eventuele schrijven van postkaarten
» geld om kaartjes/postzegels te kopen (liefst gepast, een kaartje kost 1   
 euro, een postzegel 70 cent)
» eventueel medicatie (dit liefst af te geven, met uitleg, aan leiding)
» eventueel strips of ander vermaak voor tijdens de platte rust of de reis   
 (uno, kaarten,…)
» goed humeur

Wat neem je niet mee op kamp!
» alcoholische dranken
» sigaretten 
» drugs
» gsm (de leiders van knapen en jonghernieuwers maken hieromtrent   
 afspraken)
» spelconsoles
» dure voorwerpen
» slecht humeur
» Snoep: onze koks zullen ervoor zorgen dat uw zoon iedere dag zijn buik  
 je rond kan eten. Snoep dat toch in de valies belandt, zal door de leiders  
 worden afgenomen en verorberd.
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Lucas Deleu
Emiel Jacqueslaan 77 
8890 Moorslede
0472 17 17 83
leiders
@ksamoorslede.be

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

Ruben Leenknnecht
Kalkoenstraat 3
8890 Moorslede
0487 21 177 5
kabouters
@ksamoorslede.be Seppe Noyez

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

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

Het leidersteam

Dwergen

Kabouters

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

Banleider

Banleider

Bastiaan Dekoning
Oostnieuwkerksestraat 12
8890 Moorslede
0471 10 37 07
financieel
@ksamoorslede.be

Secretaris

Remi Vandaele
Elzerijstraat 15
8890 Moorslede
0479 62 62 96
leiders
@ksamoorslede.be Arno Monteyne

Iepersestraat 167
8890 Moorslede
0472 03 86 46
leiders
@ksamoorslede.be
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Louis Decaestecker
Iepersestraat 117
8890 Moorslede
0472 84 14 86
leiders
@ksamoorslede.be

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

Jonas Vallaey
Korenwind 41
8890 Moorslede
0468 28 34 83
leiders
@ksamoorslede.be

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

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

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

Tjorven Cappon
Permekelaan 27
8890 Moorslede
0468 22 71 22 
leiders
@ksamoorslede.be

Pagadders

Jongknapen

Gunther Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0495 83 73 89
leiders
@ksamoorslede.be

Banleider

Banleider

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

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

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

Sander Lannoo
Valkeniersstraat 6 
8800 Roeselare
0491 20 38 78
jongknapen
@ksamoorslede.be
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Arthur De Bruyn
Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0468 22 71 22
knapen
@ksamoorslede.be

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

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

Knapen

Jonghernieuwers

Banleider

Banleider

Louis Neart
Slypsstraat 24a
8890 Moorslede
0476 03 41 57
leiders
@ksamoorslede.be

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

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

Simon Desmet
Zonnebeeksestraat 20
8890 Moorslede
0474 32 19 17
leiders
@ksamoorslede.be
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Louis Decuypere
Pater Lievensstraat 4
8890 Moorslede
0491 95 20 96
hernieuwers
@ksamoorslede.be

Hernieuwers
Banleider

Hoofdleider
Niels Vantorre
Bellereke 19
8890 Moorslede
0477 80 06 1
leiding
@ksamoorslede.be



Wist je dat…

...drop zijn kleur te danken heeft aan zoethout?

...hout helemaal niet zoet is?
…T.C. graag bakkertje speelt?
...er dit jaar hoogstwaarschijnlijk weer streekbieren zal zijn?
...N.V. beter stond met blond haar?
...dit ook zo was met zijn voorganger M.H.?
...de inspiratie dit jaar ver te zoeken is?
...er nog wat inspiratie in onze nieuwe container ligt?
...dit vlak naast het nieuwe fietsenrek is?
...het kampthema dit jaar weeral rambo zal zijn?
...dat we elke dag een stapje dichter zitten bij onze hond.
…A.M. deze dan zal kweken?
…we een leger van honden zullen africhten?
…we hier spijtig genoeg geen geld voor hebben?
...leiders graag eens de benen strekken op zondag?
…dit meestal op de fiets gebeurt?
…de pagadders J.C. al lang gevonden hebben?
…die gewoon in de 4link zat?
...het moeilijker was om Gert en James te vinden?
…er opnieuw kleine konijntjes in het bos zitten?
…dit met wat pruimen en bruin bier zeer lekker is?
…we dit nu overwegen in plaats van onze barbecue tijdens streekbieren?
...cornflakes hondenbrokken voor mensen zijn?
....leiders ook te huur zijn als modellenwerk?
...sommige leiders niet bang zijn van pinguïns?
...sommige leiders dan wel weer bang zijn van pinguïns?
...sommige leiders beren en egeltjes graag verwisselen?
...we Bert Gabriëls opnieuw naar de Bunder hebben gevraagd?
...dit ter ere is van ons 90e levensjaar?
...dit op 12 december is?
...dit een ideale manier is om de actua van het voorbije jaar samen te vatten?
...Bert Gabriëls en zijn vrienden ook hun mooiste blauwe hemd zullen aandoen?
...we al uitkijken naar het zomerkamp? 
...we dit jaar enkel jongens meenemen?
...enkel kokkinnen toegelaten zijn?
...het nu tijd is voor een slaapje?
...zzzzzZZzZZZZz?


