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Voorwoord

Beste ouders, leden en sympathisanten
Eerst en vooral wil ik mezelf even voorstellen . Mijn naam is Louis Decaestecker en
ik woon in Moorslede. Ik heb de eer en het
vertrouwen gekregen van de medeleiders
en van Niels om deze taak als hoofdleider
over te nemen.
Ik zal dit dan ook met veel plezier doen en zal me
de volle 200% inzetten voor de KSA . Aarzel zeker
niet als er dingen zijn waarover u mij wil aanspreken of
telefoneren kan ook altijd.
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 & sympa- thisanten bedanken om zo goed de corona maatregelen op te volgen zodanig we zonder problemen ons gehele kamp hebben
kunnen meemaken.
Daarom werken we al heel de maand om vanaf 4 september er weer helemaal in te vliegen. Pak gerust al je vriendjes mee, zodanig dat niemand dit
top semester moet missen.
Na 2 jaar wachten kunnen we u eindelijk met veel trots weer verwelkomen
op ons streekbierenweekend die doorgaat op 11-12 september. Kaarten
voor de bbq kunt u nog verkrijgen bij de leiders. Tot dan !
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 3 leiders laten gaan die we zeker zullen
missen.Maar verder hopen we iedereen terug te zien op 4 september aan
JC. De 4link om 14:00 !
Met een stevige KSA-groet
Louis Decaestecker
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Redactioneel
Beste KSA’er,

Hier zijn we weer met meer leesplezier! Wat een spetterend kamp
hebben we gehad. Letterlijk dan, want er was elke dag regen. Maar dat
kon onze goede bui niet verpesten. Zelfs wij als redactie hadden er geen
problemen mee. Als het regent zitten we binnen, zitten we binnen, kunnen we manillen. Voor alles een oplossing.
Waarvoor we ook een antwoord moesten vinden, is het jammerlijke
verlies van ons vast redactielid, u zal gemist worden. De oude garde
verwelkomt dan weer drie nieuwe redactieleden. Nu zijn we met te veel
om te manillen. Als je een ander spel weet voor 5 personen, laat je het
even weten? Alvast bedankt!
We zullen je niet langer storen met onze droge kluchtjes. We zijn ons al
aan het voorbereiden op een nieuw fantastisch jaar, waar we hopen die
dekselse corona achter ons te laten.
Groetjes,
Uw favoriete redactie
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Kortnieuws
90 jaar KSA!

Happy birthday to KSA Sint-Maarten Moorslede! We worden 90 jaar! Om
dit te vieren, nodig en 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 2021 vrij! De plaatsen zijn beperkt.
Later komt hier nog meer info over op onze facebookpagina en de website. Tickets nu al verkrijgbaar.

Dag v/d Jeugdbeweging
Dit jaar gaat Dag van de Jeugdbeweging door op vrijdag 22 oktober 2021.
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.

Uniformstand
Tijdens de eerste 2 vergaderingen van oktober zetten we opnieuw onze
uniformstand uit met KSA-kledij en allerhande gadgets. Voor (vanaf
13u30) en na de vergadering heeft u tijd om iets te kopen. . (Gelieve wel
cash geld mee te nemen). Ook in februari zal er nog een tweede uniformstand zijn, de juiste datum volgt nog.

Verloren voorwerpen
Waarschijnlijk 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.

5

Kamp 2022
Het 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 2022 tot 10 augustus 2022 in jullie agenda voor het zomerkamp. Op naar een volgend super-kamp!

Streekbierenweekend 2021
YES, WE ZIJN TERUG!!!!!!! Na lang afwachten kunnen we eindelijk terug
ons felbegeerde Streekbierenweekend organiseren. Net als de voorbije
jaren gaat dit door aan onze lokalen in JC De 4Link. Op zaterdagnamiddag kunt u genieten uit een ruim assortiment streekbieren in een gezellig
decor. Zondagmiddag kan u dan weer bij ons aanschuiven voor een lekker
BBQ, uiteraard met bijpassend streekbiertje. Kaarten hiervoor kunnen besteld worden bij de leiders en kosten € 14 voor volwassenen en € 10 voor
kinderen (-12 jaar). Wacht zeker niet te lang met bestellen!!
Kan je niet komen, maar wil je ons toch nog steunen? Met ons assortiment stellen we ook pakketjes samen. Voor €16 kun je een blond/donker/
gemengd pakket bemachtigen.
Alvast bedankt

Te Huur

Paëllapannen

Percolator

Leiders

€30/dag, €100 waarborg

€18/dag, €25 waarborg

Prijs overeen te komen

Contactpersoon: Guillaume & Gaëtan (gegevens op pagina 20-21)
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Op kamp met ....
De Dwergen

Wat was het weer een tof
kamp!! Het was voor de
dwergjes een compleet
nieuwe ervaring. Nog nooit
waren ze zo ver weg van
hun familie. Hun eerste
kamp had als thema Hercules. Ze zullen dit waarschijnlijk kunnen onthouden
door de toneeltjes die ze
iedere dag zagen of door
de poppenkast die ze samendeden met hun leiders.
Wanneer ze de eerste
avond op fakkeltocht gingen op zoek naar alle monsters in het grote bos,
wisten de dwergjes de leiders te helpen met het terugvinden van de weg
naar de kampplaats. Wat zouden de leiders toch doen zonder hen hé?
Uitgeput na een lange eerste dag van hun kamp, sliepen ze als een roos.
Na de goede nachtrust waren de batterijtjes weer volledig opgeladen om
de dag te beginnen. Ze leerden iets volledig nieuw kennen, namelijk bache
sleiren. Dat het iets nieuw was, hield hun echter niet tegen om er volledig tegen aan te gaan. Ze bleven maar gaan. De leiders zijn ook te weten
gekomen dat de dwergjes een grote fan zijn van in de modder te spelen.
Gelukkig hadden de ouders zich daarop voorbereid en was er steeds een
nieuwe outfit te vinden in hun valies.
Op hun derde en laatste volledige dag op kamp versloegen ze met gemak
de kabouters in 7-kamp. In de avond zeiden ze ‘cheese’ en pronkten ze op
de kampfoto. Daarna was het al tijd voor de laatste activiteit. We maakten
een groot kampvuur om het kamp af te sluiten. Ze vonden het jammer
dat hun eerste kamp er alweer op zat, maar ze stonden te springen als
we aankwamen in Roeselare waar ze in de handen van mama en papa
vlogen.
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Op kamp met ....
De Kabouters

Na een jaar was het eindelijk zover: op kamp! Na enkele dagen vol ongeduld, mochten de kabouters op 3 augustus eindelijk ook op de trein
springen richting Sint-Truiden. Op de planning: een week vol avontuur en
plezier.
Na een korte wandeltocht van het station, kwamen ze eindelijk aan op de
kampplaats. De kabouters keken, en ze zagen dat het goed was! Nadat
er heel wat borden spaghetti verorberd waren, was het nog tijd voor een
korte fakkeltocht. Met een bekertje puddingpap in de hand, kwamen ze al
snel in dromenland.
De eerste volledige dag brak aan. De kabouters werden verdeeld in twee
groepen en kregen op die manier ook hun Griekse godennaam te horen.
In de namiddag kwam het zonnetje eens piepen, dus was het het ideale
moment voor waterspelletjes en basche sleiren. ’s Avonds versloegen
de kabouters uiteindelijk nog de riviertrol zonder enige moeite via een
infiltratiespel.
De ochtendstond heeft goud in de mond. Na een heerlijk ontbijt van onze
geliefde koks, verwenden wij hen door te helpen met fruitbrochetten en
gehaktballetjes te maken. Ook het thuisfront brachten we op de hoogte.
Na het eten, toonden de kabouters zich van hun sterkste kant.
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Ze gedroegen zich als echte Olympiërs tijden een zevenkamp en konden
zelfs goud in de wacht slepen. Jaja, ook de namiddag had dus goud in de
mond. Het kampthema werd nog eens opgefrist via een professionele
poppenkast en de dag zat er jammergenoeg alweer op.
Dit keer toonden de kabouters zich niet van hun sterkste, maar wel van
hun slimste kant tijdens een spannende quiz. Er zitten heel wat slimme
bollen in de kabouters! Die intelligentie konden ze in de namiddag goed
gebruiken om Hades te verslaan op de gigantische Olympusberg. Ze konden de goden helpen door vallen te leggen en de monsters af te zwakken.
Na nog een kleine fuif met veel snoep kropen de kabouters voldaan in hun
bed.
Een lastige dag brak aan. In de voormiddag warmden we onze benen wat
op met enkele pleinspelen, maar in de namiddag begon pas het echte
werk: een stevige wandeltocht samen met de pagadders. Nadat we de
volle 11 kilometer achter de kiezen hadden, ging ook de overheerlijke
djambolaja vlot achter deze kiezen. Een frisse fristi deed nog goed voor
het slapengaan.
Na een uitgebreid ontbijt gebruikten we onze energie om zo hoog mogelijk in de laddercompetitie te geraken. Na een welverdiende platte rust,
kon ook het spel leven Stratego uiteraard niet ontbreken. ’s Avonds verkenden ze het bos via geluiden die de leiders produceerden.
De laatste dag brak aan. Na wat opruimen en het groot spel met de ander
bans, was het tijd voor het gigantische kampvuur. Het was een topdag
om een topkamp te kunnen afsluiten!
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Op kamp met ....
De Pagadders

Het lang verwachte kamp voor de pagadders begon op 3 augustus. We verzamelden eerst aan het KSA-lokaal in Moorslede.
Wanneer we voltallig waren was het tijd om richting het station van Roeselare te
vertrekken, om daar afscheid te nemen van de ouders en de trein op te springen. Na
een lange 2 uur op de trein kwamen we aan in Sint-Truiden, waarna we al direct aan
een wandeling moesten beginnen naar de kampplaats zelf. Eenmaal aangekomen
op de kampplaats verdeelden we de bedden en deden we een korte rondleiding in
het groot domein van de Bautershove. In tegenstelling tot vorig jaar was het zeer
nat weer en dat zag je direct aan de grote modderplassen. Na het lekkere avondeten
van de koks was het tijd om ons eerste spelletje te spelen. Namelijk een zoekspelletje
waar bij de leden om ter eerst alle 10 figuurtjes moesten vinden die verstopt waren
in het bos. Hierna was het tijd om wat meer te vertellen rond het kampthema van dit
jaar, namelijk Hercules. De avond werd traditioneel afgesloten met een puddingpap
zodat we goed konden slapen.
De volgende dag speelden we het tempelspel,
waarbij de leden al hun vaardigheden moesten gebruiken om zich om ter eerst naar de tempel te begeven op het spelbord. In de namiddag speelden
we een actueel spel de olympische spelen, maar
dan iets professioneler dan op de tv. Zo konden we
op het einde van het spel 10 winnaars bekronen
elk in hun eigen specialiteit. In de avond sloten we
dag af met een gekende maar zeer leuk spel namelijk bosstratego, waarbij een team duidelijk de
winnaar was. Met een lekkere bananenmilkshake
in onze magen konden we onder wol kruipen om
ons lichaam eens wat rust te gunnen.

Om 8u in de ochtend maakten de lieve leiders de
leden wakker om er weer een toffe dag van te maken. In de voormiddag schreven we
kaartjes naar familie en vrienden waar iedereen zijn best deed om een mooi kaartje
te schrijven. Na het middageten en de platte rust waarbij er veel strips worden gelezen was het tijd om de stoere kant van de leden naar boven te halen. De leden haalden elk hun Xavier Waterslaeghers naar boven en werden een volwaardig soldaat en
voltooiden allemaal de paracommando tocht waarbij Jasper de snelste was. Om weer
energie op te nemen staken we onze buik vol met de lekkere maaltijd van de koks
namelijk stoofvlees met frieten. ’s Avonds moest elke soldaat zijn creatieve brein bo-

10

venhalen om een geweer te knutselen, want welke soldaat heeft nu geen geweer?
Hierna was het tijd om weer onder de wol te kruipen en onze oogjes te sluiten.
Op dag 4 van het kamp kregen we hulp van de nieuwe leiders. Bij onze groep kwamen Tibe en Baptiste. Zij hielpen ons met het toffe doolhofspel waarbij ze schatten
moesten zoeken door in te vallen in het kamp van de leiders. Maar opgepast want
er liep ook echte minotaurus rond die zomaar al hun kaartjes kon afpakken. In de
namiddag speelden we het traditionele 10 kamp waarbij alle leden weer voluit
gingen. Ondanks de harde regen speelden we door en lieten we ons niet kennen.
De volgende dag was het tijd om ons zelf gemaakt geweer echt te gebruiken in
het spel Modern Warfare 1733 waarbij de pagadders hun geweer moesten als
blaaspijp gebruiken om zo propjes papier naar elkaar af te vuren. De bedoeling
was om zo veel mogelijk in elkaar kamp binnen te dringen zonder aangeschoten
worden en zo puzzelstukjes voor de puzzel te verzamelen. Helaas konden we
dit spel niet helemaal uitspelen omdat het tijd was om te gaan eten, want dat is
ook iets wat echte soldaten moeten doen. In de namiddag was het tijd om onze
wandelschoenen en zelf in bepaalde gevallen onze wandelbotten aan te doen voor
flinke wandeling. Als alternatief op de normale dagtocht wandelen we dit jaar een
wandeling van ongeveer 10 km met de kabouters. Tijdens de wandeling regende
het zelf even brownies, dus energie tekort zullen ze zeker niet gehad hebben. De
avond werd gevuld met een hoop toffe gezelschapspelletjes waarna iedereen weer
braaf in zijn bedje kroop.
Zondag op kamp is traditioneel uitgebreid ontbijt waarbij alle leden hun buikje vol
aten met allerlei lekkernijen. Het aanbod aan ontbijtkoeken was echt ongelooflijk.
Na het verteren van ons ontbijt was het tijd om Call of Duty weer voor te zetten
zodat we deze keer wel een winnend team konden aanduiden. In de namiddag
voetbalden we een zware match tegen de jongknapen die we ondanks onze
jongere leeftijd overduidelijk konden winnen. Na het avondeten moesten we toch
even werk maken van iets wat we al lang uitstelden namelijk onze kamer opkuisen.
Want dit was wel echt nodig bij bepaalde paggaders. Hierna speelden we nog een
toffe quiz en kropen we weer tussen de veren om morgen de trein naar huis weer
te nemen.
De laatste dag brak aan en met spijt in het hart kuisten we onze kamer op en
vertrokken we naar huis waar de mama’s en papa’s ons bij de trein stonden op te
wachten.
We hebben weer een supertof kamp achter de rug met veel mooie herinneringen.
Tot volgend jaar, ik verlang al.
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Op kamp met ....
De Jongknapen

Gegroet Jongknapen en ouders
We blikken nog eens terug naar het kamp waar we ons erg
geamuseerd hebben.
De eerste dag hadden we vooral veel gewandeld naar de kampplaats als we aankwamen op de kampplaats was de camion al geledigd, wat een geluk voor onze
jongknapen! In de avond leerden we dat de Jongknapen goed met geld kunnen
omgaan want de casinoavond was een lucratieve business. En dan zat onze eerste dag van het kamp er al op.
De tweede dag hadden we achter het ontbijt onze wandelschoenen aangetrokken
en zijn we de kampplaats gaan verkennen en hadden we veel kikkers en paden
tegen gekomen tijdens deze tocht. Na het middagmaal zijn de vogelpiektalenten
van de jongknapen getest geweest tijdens de bestorming van onze basis, deze
werd goed verdedigd, maar de jongknapen hadden nood aan nieuwe calorieën,
in de vorm van stutjes met confituur. Onze avondactiviteit startte iets later dan
verwacht, maar de schade werd vlug ingehaald tijdens de pleinspelen. Vermoeid,
maar content dronken de leden hun warme chocomelk vooraleer ze hun bed in
kropen.
De derde dag zat het weer niet echt mee in de ochtend dus moesten we schuilen
voor de regen. Vlak voor het middageten trokken de jongknapen hun laarzen aan
om samen de diepe beken te verkennen met leider Tjorven. Na het middagmaal
gingen we aan de slag met de Olympische spelen waar Henri goud nam. Als
avondactiviteit speelden we een spel waar de jongknapen zichzelf leerden bevrijden en vluchten van de leiders. Na de puddingpap moesten de jongknapen direct
in hun bed kruipen, maar wat ze niet wisten is dat hun nog een horror fakkeltocht
te wachten stond. Daar kregen ze de urban legend te horen van “the licking man”.
De vierde dag Na het ontbijt gingen we van start met de Paralympische spelen
waarbij ze bij elke opdracht te maken kregen met een handicap. In de namiddag
werd er in het bos stratego gespeeld in het thema van Hercules. Na het avondmaal hebben we het wat rustiger aan gedaan en hebben we gesport op een voetbal plein. Naar mate van de langdurige fakkeltocht van gisteren mochten ze na de
puddingpap in hun bedje kruipen zodat ze morgen weer fris zijn.
De vijfde dag speelden we vlaggenroof, maar met een leuke twist. Elk kregen ze
een waterpistooltje met verf en konden ze elkaar neerschieten. Na een kleurrijke
namiddag vol spel en plezier genoten ze van het avondeten. In de avond zongen
we luidkeels alle liedjes dat we ons konden herinneren. ‘s Nachts infiltreerden de
Jongknapen elkaars kampen en stolen ze elkaars goederen.
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Op dag 6 trokken we onze wandelschoenen aan want vandaag zouden we een
heuse wandeling gaan maken. Ze leerden graden schieten om zo de weg te vinden naar de verassingsbestemming. Na een goeie vijf kilometer kwamen ze aan,
aan een groot park met een vijver. Daarna trokken we het water in. Toen was het
tijd om verder te trekken en wandelden we doorheen het park en eindigden we bij
een klein fitnesspark waar we enkele oefeningen deden en eindigden we met een
potje kubben. Nu was het wel tijd om terug te keren na de kampplaats. Daarna
controleerden we de Jongknapen op teken en verwijderden we de gevonden
teken. We eindigden met Movie Night.
Tijdens de start van dag 7 stonden onze jongknapen voor een verrassing, ze
hadden namelijk 2 nieuwe leiders, Xandres en Victor. De dag begon rustig met
het boetseren van enkele mooie en originele beeldjes die later nog geschilderd en
beoordeeld zullen worden. Daarna schreven we kaartjes naar het thuisfront. Daarna speelden we risk en genoten we van het avondmaal.
Op dag 8 speelden we in de ochtend de pleinspelen na het middagmaal speelden
we het P-woord oftewel het Pokémon spel, de pokemonkenners waren onder de
indruk van hun verzameling pokemons die ze konden bemachtigen tijdens het
spel om dan later te battlen tegen de leiders.
S ’avonds hadden we een fuif georganiseerd waar we allerlei spelletjes speelden.
Dag 9 kregen we een uitgebreid ontbijt van de koks dit had zeer zeker gesmaakt
bij onze jongknapen. An het ontbijt moesten de jongknapen legerkledij aantrekken
en meedoen aan de paracommando waar Henri de snelste tijd had. Na de platte
rust hebben we de jongknapen een voetbalmatch gespeeld tegen de pagadders
waar de jongknapen alles gegeven hebben maar jammer genoeg verloren hadden
( natuurlijk hadden we de pagadders expres laten winnen). Toen was het tijd voor
het avondmaal waar we na het eten een jongknapen quiz gehouden hebben. Toen
kropen ze de laatste keer in hun slaapzak om morgen te kunnen vertrekken naar
het thuisfront.
Tot volgend
jaar!!
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Op kamp met ....
De Knapen

Eindelijk was het zo ver, tijd om op kamp te vertrekken. Gelukkig konden
we zonder al te veel beperkingen door corona vertrekken, het beloofde
dus een tof kamp te worden. We vertrokken vol goede moed met de trein.
Eens we aangekomen waren in het station van Sint-Truiden moesten we
nog een kleine wandeling maken naar de kampplaats. We hadden geluk,
de camion was al uitgeladen dus het lastigste werk was al gedaan. Nu
moesten we enkel nog onze tenten opzetten en dan konden we beginnen
sjorren. De weergoden waren ons niet altijd gunstig gezind maar na een
paar sjor-sessies konden we trots zijn op het resultaat. We maakten ook
wat tijd om de omgeving te verkennen want al vroeg in het kamp was het
tijd voor een dropping.
De volgende dag speelden we het grote spel van leider Louis, Tower defence. Na dit spel moesten we dan ook jammer genoeg afscheid van hem
nemen. Voor hem zat het kamp er jammer genoeg al op. Dan was het tijd
voor 2-daagse en dit was voor iedereen de eerste keer, spannend dus.
De knapen wandelden in 2 dagen een kleine 60km. Dit ging niet altijd zo
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gemakkelijk maar ze hebben
dit zeer goed gedaan.
De avond na 2-daagse hadden we wel een rustavond
verdiend en keken we naar
een film. Dan was het al dag 6
van kamp. Dit was niet zomaar
een dag, het was omgekeerde
dag en 15u spel. In de morgen
aten we frietjes en in de avond
boterhammen. Overdag waren
er heel wat opdrachtjes die de
jongens moesten uitvoeren. De
volgende dag stonden een kompastocht, mastermind en een quiz op de
planning. De kompastocht verliep niet vlekkeloos maat uiteindelijk kwam
alles goed.
Op dag 8 was het tijd voor Bjorn zijn spel. Een spel vol met QR-codes met daarbij horende opdrachten. In de avond sloten we af met een
gezellig kampvuur. Dan was het al weer de voorlaatste dag. We hadden
nog een 10-kamp klaar voor de knapen en in de namiddag mochten we
ons nog eens vuil maken en als laatste groep gebruik maken van de para-commandotocht.
De laatste dag stond vooral in het teken van opruimen. De grote tent
moest al opgeruimd worden zodat we de volgende dag vlot konden vertrekken. In de namiddag was het tijd voor het jaarlijkse groepsspel en voor
fata morgana. En we hadden geluk, we mochten dit jaar gelukkig een
groot kampvuur houden. De dag na het kampvuur was het al weer tijd om
in te pakken en naar Moorslede te gaan.
Groetjes de knapenleiders
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Op kamp met ....
De Jonghernieuwers

De eerste dagen van het kamp werden vaak gevuld met het maken van
onze welbefaamde sjorring.Hier hebben de boys hun beste beentje voor
gezet. Met 2 trokken ze de hele sjorring recht, we konden ze wel vergelijken met Griekse goden. De Hernieuwers waren daarintegen nergens
te bespeuren. Op dag 3 hadden de Jonghernieuwers zin om te shoppen
dus gingen ze de plaatselijke action gaan bezoeken. Na al de prijzen te
vergelijken kregen de maagjes honger waardoor er een pitstop in werd
gezet bij de McDonald’s. Om de calorieën er weer af te krijgen werden ze
nog eens lekker tof gedropt.
De dag erna was het tijd voor het toppunt van het kamp namelijk twee
daagse. Baptiste en Mathis stonden al te popelen om hun stapschoenen
aan te doen en te vertrekken op dit groot avontuur. Na vele kilometers
kwamen ze mooi op tijd toe voor het avondeten waarna ze eindelijk
konden bekomen van hun stappersvoetjes. Hierop volgde de omgekeerde
dag alles stond in het teken van averrechts te doen. Om deze dag goed af
te sluiten arriveerde Aden in volle glorie maar toch niet helemaal want hij
kreeg zijn tent niet recht. Ook na de vele hulp van zijn broer Björn was het
nog steeds een ongeklaarde klus.
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Een dag later smeekten onze boys om een kompastocht dus wie zijn wij
om hun dan geen kompastocht voor te schotelen. Als beloning voor hun
goede kompas instincten werden ze getrakteerd op een bezoek aan de
cinema waar we samen kozen voor Fast And The Furious 9.
Op dag 8 waren Jonghernieuwers in een stoere bui want vandaag hadden ze eens de plaatselijke voetbalclub STVV een bezoekje gebracht en
werden ze bijna voorgesteld als nieuwe mercato aanwinst van de club. De
volgende dag was het nog eens tijd om een city-trip te doen in het pittoreske Sint-Truiden, dit werd gedaan aan de hand van allerlei opdrachten
die vooral resulteerden in een gratis brochette van de gulle slagerij om de
hoek. De laatste dag werd zoals altijd afgesloten met in de middag een
groot groepsspel met alle bans uit onze geliefkoosde KSA.
Waarna er in de avond fata morgana gespeeld werd en waar er ook volop
genoten werd van een traditioneel kampvuur.
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Op kamp met ....
De Hernieuwers

Het kamp van onze hernieuwers startte zoals ze dat al gewend waren
van vorig jaar in de auto in, op weg naar de kampplaats in het verre
Limburg. Daar zitten ze met hun gedachten bij de sjorbalken die op hen
liggen te wachten. Gelukkig was er tijdens de rit genoeg tijd over om het
matige weer te trotseren op het buitenterras van de MacDonalds. Dat
was nodig want hierna was het tijd om de camion te legen. Toen ook de
sjorbalken met de nodige moeite hun nieuwe plaatsje kregen, begonnen
onze hernieuwers met het opzetten van de tenten. Na een welverdiende
macaroni begonnen ze aan het echte werk, de sjorring. Voor het slapengaan werden er ook nog kampopdrachten meegegeven.
Op dag 2 gingen de hernieuwers na een lekker boterhammetje met choco
opnieuw aan de slag aan de sjorring. Deze was al verassend goed gevorderd waardoor de hoogtewerken al konden aangevat worden! Met de
goede moed die ze nog van de dag ervoor hadden opgespaard zorgden
ze ervoor dat de sjorring al tegen dag 3 kon klaar zijn. Hierbij verbaasden
ze zowel jong, oud en natuurlijk zichzelf. Maar dit alles was natuurlijk ook
niet mogelijk geweest zonder het bloed, zweet en tranen van de knapen
en jonghernieuwers. In tegenstelling tot de armen waren de benen bij
onze hernieuwers wel nog fris waardoor ze gelukkig konden deelnemen
aan de voetbalmatch die we beter kennen als leden tegen koks. Deze
wedstrijd was mede door de teamverdeling zeer chaotisch geworden
waardoor het resultaat tegenviel. Ook dag 3 bestond voornamelijk uit
sjorren, dit nadat de hemelsluizen eens goed werden opengezet. Gelukkig
was er ook goed nieuws, onze verloren hernieuwer werd teruggevonden
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zodat ook hij kon helpen sjorren. Omdat de vermoeidheid van de laatste
dagen duidelijk zichtbaar was werden de tenten reeds vroeg opgezocht.
De nachtrust was zeker nodig want op dag 4 was het alweer tijd om de
rugzakken klaar te maken voor tweedaagse. Na een eerste stapdag, die
over het algemeen vlekkeloos verliep, was het tijd om onze matras op te
zoeken en ons zo goed als mogelijk voor te bereiden op de volgende dag.
Deze bleek toch al veel lastiger dan de dag ervoor. Mogelijks was dit te
danken aan de vele smalle paadjes die de tweede dag talrijk aanwezig
waren. Na een zware tocht werden ze op de kampplaats beloond met
een goede braadworst. Daarna werden de douches opgezocht zodat we
direct daarna weer fris waren om te quizzen. Ook nu werden de bedden
vroeg opgezocht.
Dag 6 stond in teken van herstel na een lastige tweedaagse. Zo hielpen
we in de ochtend de koks met het schillen van de patatjes. Later zorgden
we voor de finishing touch aan de sjorring zodat die alvast gereed was
voor het fotomoment in de avond. In de namiddag stonden lekkere puree
met balletjes in tomatensaus op het menu. Deze werden zonder bestek
gegeten als onderdeel van de grote lijst met kampopdrachten. Na een
avond vol casinospelletjes kropen we vroeg onder de wol want op dag 7
was er stage voor de herniewers.
Na een goede nachtrust waren onze toekomstige leiders er helemaal klaar
voor om zich voor te bereiden op wat hen volgend jaar te wachten staat.
De verdeling was als volgt : de kabouters waren in goede handen bij Gaëtan en Luka , de pagadders maakten kennis met Tibe en Baptiste terwijl
Xandres en Victor zich ontfermden over de jongknapen. De dag eindigde
met een kijkje in het dagelijkse ( nacht)leven van hun medeleiders.
Ondertussen was het alweer dag 8 en door het slechte weer stonden
weer binnenactiviteiten op het programma. We werkten ondertussen ook
verder aan de kampopdrachten en tussendoor won Luka nog het grote
ganzenbordspel. Door het verloop van het spel gingen enkele hernieuwers nog kennismaken met de eenden in onze vijver. Na een film met de
nodige hapjes werden ze nog verrast met een dropping. De voorlaatste
dag stond een uitgebreid ontbijt op het programma zodat er in de loop
van de dag weer volop aan kampopdrachten gewerkt kon worden. Nadat
we in de namiddag Hercules hielpen was het in de avond tijd om het
kompas te herontdekken. Onze laatste dag stond voornamelijk in teken
van opruimen en de camion vullen.
We bedanken de leiders en koks voor weer een geslaagd kamp!
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Het leidersteam

Dwergen

Banleider

Jonas Vallaey

Korenwind 41
8890 Moorslede
0468 28 34 83

dwergen
@ksamoorslede.be

Simon Desmet

Zonnebeeksestraat 20
8890 Moorslede
0474 32 19 17

Gaëtan Berguigue
Oude molenweg 17
8890 Moorslede
0473 20 53 97
materiaal
@ksamoorslede.be

Kabouters
Banleider
Jelle Samoy

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

Remi Vandaele

Niels Vantorre

Bellereke 19
8890 Moorslede
0477 80 06 12

Elzerijstraat 15
8890 Moorslede
0479 62 62 96

Arthur Staelens

Hoofdleider
Louis Decaestecker

Rubenslaan 40
8890 Moorslede
0471 37 28 84

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

Baptiste Wydooghe

Passendaalsestraat 43
8890 Moorslede
0468 28 76 10
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Xandres Grymonprez
Iepersestraat 119
8890 Moorslede
0472 67 42 23

Pagadders
Banleider
Charles Devisch
Bellereke 1
8890 Moorslede
0473 79 60 41

pagadders
@ksamoorslede.be

Bjorn Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0491 73 21 96

Arno Monteyne

Iepersestraat 167
8890 Moorslede
0472 03 86 46

Lucas Deleu

Emiel Jacqueslaan 77
8890 Moorslede
0472 17 17 83

Victor Dewitte
Breulstraat 127
8890 Moorslede
0470 52 02 79

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

Tibe Foulon

Emiel jacqueslaan 76
8890 Moorslede
0496 28 49 67

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

jongknapen
@ksamoorslede.be

Louis Decuypere

Pater Lievensstraat 4
8890 Moorslede
0491 95 20 96

Sander Lannoo

Valkeniersstraat 6
8800 Roeselare
0491 20 38 78
l

Lars Goddeeris
Breulstraat 16
8890 Moorslede
0495 56 26 93

Roeland Vandamme
Werviksestraat 8
8890 Moorslede
0471 79 76 98

Luka Werbrouck
Breulstraat 16
8890 Moorslede
0495 56 26 93

Knapen
Banleider
Gunther Constandt
Gentsestraat 84
8890 Moorslede
0495 83 73 89

knapen
@ksamoorslede.be

Louis Neart

Slypsstraat 24a
8890 Moorslede
0476 03 41 57

Emile De Bruyn

Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0492 60 85 73

Secretaris
Bastiaan Dekoning

Tjorven Cappon
Permekelaan 27
8890 Moorslede
0468 22 71 22
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Oostnieuwkerksestraat 12
8890 Moorslede
0471 10 37 07
financieel
@ksamoorslede.be

Jonghernieuwers
Banleider
Willem Louagie

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

Michiel Deforche

Passendaalsestraat 143b
8890 Moorslede
0485 82 79 29

Anton Debode
Kastanjestraat 5
8890 Moorslede
0471 37 83 62

Arthur De Bruyn
Hazegoedweg 29
8800 Roeselare
0497 83 45 19

Kalender

Van September t.e.m. 08 Januari
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04 september:
11-12 sept.:		
18 september:
25 september:

Startdag
Streekbierenweekend
Vergadering
Geen vergadering

02 oktober: 		
09 oktober:		
16 oktober: 		
23 oktober:		
30 oktober:		

Vergadering (uniformstand)
Vergadering (uniformstand)
Geen vergadering (weekend KN/JHN)
Vergadering
Geen vergadering

06 november:
13 november:
20 november:
27 november:

Vergadering
Geen vergadering
Vergadering
Geen vergadering

04 december:
11 december:
12 december:
18 december:
25 december:

Vergadering (hoog bezoek)
Vergadering
Zaalshow Bert Gabriëls
Geen vergadering
Geen vergadering

01 januari:		
08 januari:		

Geen vergadering
Zwemmen (info volgt)

#Eindejaars 3
door Bert Gabiëls
en sidekicks Johnny Trash en Jeroen Verdick

KSA Sint-Maarten Moorslede 90 jaar / 12 december 2021 / €14 per ticket / G.C. De Bunder
Wat 2021 nog brengt weten we 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 doordenkertjes, 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 Nieuwsblad 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 inzichten. Deze voorstelling is goed voor je lachspieren. Dit is de perfecte afsluiter van het jaar,
niet te missen!

Weekend Oudste
Wie? 		
Wanneer?
Waar?

Knapen en Jonghernieuwers
16-17 oktober
het correcte adres wordt later meegedeeld

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 dit weekend is €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:
http: //www.ksamoorslede.be
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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Wist je dat…

... het wc-papier in de 4link dunner is dan verwacht?
... het voor ons van de beste kwaliteit mag zijn?
... streekbierenweekend mag doorgaan?
... je hiermee ons werkjaar steunt?
... we allemaal heel enthousiast zijn?
... er geen einduur nodig is?
... corona regels versoepelen?
... we met veel plezier een weekendje wat regels volgen?
... we dat anders ook voorbeeldig deden?
... gravée gesorteerd wordt op grote?
... A.M. dit in zijn valies verzamelt?
... N.V. niet zo blij is met die hobby?
... dit de hobby is van enkele leiders?
... er meer muggen waren op kamp dan rijstkorrels in de jamboulaya?
... we de weg naar het spoed goed kennen?
... er een gorilla op kamp was?
... we op tweedaagse ook een gorilla gezien hebben?
... er in Limburg dus eigenlijk heel veel gorilla's zijn?
... dit eigenlijk geen echte gorilla’s zijn?
... de hernieuwers toch wat bang waren?
... de dwergjes stoerder zijn dan de hernieuwers?
... drop snoep is en zwart?
... de leiders ver kunnen springen?
... je banden kan dichten met plakkers?
... L.D. liefst met geperforeerde banden rijd?
... hij dan minder gewicht moet meesleuren?
… S.L met de bomen kan praten?
... hij hier de wortels van de levensboom voor gebruikt?
… wij allemaal denken dat hij een avatar is?
... we vroeger al een avatar hadden?
... dit dan een andere soort avatar was?
... Dit ooit het kampthema zal zijn?
... leiders goed kunnen embaleren?
... dit niet enkel met kampmateriaal wordt gedaan?
... mijn doosje snoep uit is?
... dit ook zo is met deze grapjes?
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