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Voorwoord
Beste ouders, leden en sympathisanten 

Het eerste deel van het werkjaar zit er al weer op. Het was een
geslaagd semester zowel leiders als leden hebben er van
genoten. We vlogen er dit jaar ook meteen weer in met een
spetterende startdag waarbij we heel wat nieuwe KSA’ers
welkom heten . De week erna was er het geweldige
streekbierenweekend. Ik hoop dat u uw maag goed heeft
kunnen vullen met de lekkere beenhesp en uiteraard ook een
fris streekbiertje.

 We kregen dit jaar opnieuw bezoek van de Sint helemaal uit Spanje . Met
heel wat lekkers ! Zoals de leiders wel gedacht hadden waren er geen
stoute kindjes bij dit jaar. Ook de leiders zijn heel flink geweest en hebben
goed gewerkt volgens de Sint. We zien de Sint graag volgend jaar terug. 

Onze voornemens voor het jaar 2023 zijn weer niet van de kleinste. We
willen er ook dit jaar weer een heel geslaagd jaar van maken . We willen
onze weekends nog toffer maken en onze zaterdag namiddagen nog
uitdagender. We heten u dan ook weer van harte welkom op onze
zomerbar. Ook hopen we weer op een kamp om nooit meer te vergeten!

Om deze wens mogelijk te maken kan u ons rond Pasen ook weer aan uw
deur of online verwachten voor lekkere koekjes. Hiermee kunnen we nog
leukere spelletjes en activiteiten organiseren.

 

Met een stevige KSA-groet
 
Louis Decaestecker
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Blader gerust even door het boekje voor meer info over de weekends
en activiteiten. Indien vragen kunt u mij altijd bellen (zie p.22). Wie
weet, vindt u ook ergens een foto van uw (kleine) kapoen. 



Beste KSA’er

Allereerst, een vrolijk kerst en een gelukkig nieuwjaar!
Onze beste wensen en mogen we er alweer een jaar vol plezier
van maken!

Na alweer een werkjaar vol plezier en gelach, moeten we even
afscheid nemen van de buitenwereld en ons opsluiten in de
kamer voor de blok. We sluiten 2022 af met een glimlach en
blikken alvast met goede hoop op 2023. We hopen veel artikels
te kunnen schrijven over wat we allemaal in 2023 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!

Voorlopig laten we het hierbij voor het welbefaamde
‘redactioneel’, want er moet natuurlijk ook nog wat gestudeerd
worden. Zo, wij gaan weer achter ons bureau kruipen, want ook
de redactie ziet af van examens.

Veel leesplezier,
De redactie

Redactioneel
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Kortnieuws

Hoe 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 18 februari. 
Neem je iemand mee?! 

Vriendjesdag 2023

Uniformstand
Op zaterdag 4 maart 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). 

 

Mijn-ban-kan-dat 
In de vorm van een leuk spelletje willen we jullie graag wat uitdagen.
Welke ban neemt er het meeste vriendjes mee op Vriendjesdag? De
leiders zullen ieder vriendje tellen. De ban met de minste vriendjes
zal een KSA lied moeten zingen op het einde van de vergadering!
Succes!!
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Ouderfeest 2023
Op 22 april 2023 is het oudersfeest terug. Dit gaat s'avonds van start na
een leuke KSA namiddag. Het zal een leuke avond worden waar we de
ouders eens willen verwennen en de kinderen het beste van hun zelf
laten zien. Je kan er op het gemak iets eten en drinken en genieten van
deze avond. Kom dus zeker eens af! 
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Verloren Voorwerpen

Waarschijnlijk is uw zoontje wel eens iets
verloren tijdens de KSA vergaderingen. 
Geen paniek, vele voorwerpen liggen nog bij
ons. Als u iets verloren bent kan u na de
vergaderingen een leider aanspreken hierover.



Koekjesverkoop 2023
Net 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.

15 dozen verkopen = 5 euro kortring op het inschrijvingsgeld van het zomerkamp
25 dozen verkopen = 10 euro korting op het inschrijvingsgeld van het zomerkamp

 

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 2023 tot en met 10 augustus 2023 in jullie
agenda voor het zomerkamp. Op naar een volgend super-kamp!

 

Kamp 2023

Hierdoor krijgen jullie een korting op het grote zomerkamp in augustus. U
ontvangt van ons nog een brief met wat meer info omtrent de prijs en de
soorten. Naast deze korting helpt u onze KSA ook door wat dozen te verkopen.
Wij zullen ze dan leveren op 8 april.

7



Terugblik
Streekbierenweekend 2022
Het was alweer een geslaagde editie van ons streekbierenweekend, wat zeker
mocht na een corona editie. Dit jaar was er een aanbod van meer dan 110
verschillende bieren, met meer dan 25 nieuwe smaken. Dit jaar was het eens iets
anders dan de traditionele BBQ op zondag, namelijk beenhesp. Bij de leiders viel
dit zeker in de smaak. Hopelijk heeft u er ook van genoten. Indien u geen
beenhesp heeft gegeten zullen de vele bieren u wel bekoord hebben. Nogmaals
bedankt aan alle sponsors zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest.
Hopelijk zien we jullie allemaal terug op de volgende editie!

Kerstmarkt 2022

Te huur

Paëllapannen Percolator Leiders
Prijs overeen te komen€18/dag, €25 waarborg€30/dag, €100 waarborg

Contactpersoon: Guillaume & Gaëtan  (pagina 20 en 21) 8

De kerstmarkt was weer terug van weggeweest. De jenevers, de koffies
en andere dranken hebben weer rijkelijk gevloeid. De KSA tent was goed
gevuld. Soms was er wat minder plaats, maar dat maakt het alleen maar
gezelliger.  En gezelligheid is toch waar een kerstmarkt om draait. Niet
enkel wij zijn gelukkig met de opkomst, maar de leden natuurlijk ook.
Aangezien de winst gaat naar een leuk weekend en een nog leuker
kamp. We verheugen ons al op een volgende editie waar we iedereen
terug met open armen zullen verwelkomen.



Weekend Jongste

Wie? Dwergjes, Kabouters, Pagadders. 
Wanneer? 24 – 26 februari 
Waar? 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 €35. Dit kun je op een zaterdagnamiddag
aan de leiding afgeven. Overschrijven kan ook op rekeningnummer       
 BE12 8600 1068 1092. 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 (die vuil mogen worden)
-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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Op kamp met ...
De Kabouters
Na een jaar verlangen was het eindelijk
zover… de kabouters konden eindelijk
terug op kamp vertrekken! 3 augustus
mochten onze kabouters met z’n allen
op de trein richting het Belgische Lille.
Er waren een aantal die dachten dat we
in Frankrijk zaten en haalden daarom
hun beste Franse woordjes naar boven.

 
Na een korte wandeltocht van het station, kwamen ze eindelijk aan op de
kampplaats. De kabouters renden meteen het bos in en zagen dat het goed
was. Na wat spelen in het bos was het tijd om te verzamelen zodat we samen
met de leiders ons bed konden op maken. Als traditie werden de hongerige
buikjes gevuld met een heerlijke spaghetti. Om de kabouters al in de juiste
richting te sturen voor het kampthema te raden besloten de leiders om kort
een poppenkast voorstelling te geven. Met een bekertje puddingpap in de
hand, belanden ze snel in dromenland.

 De eerste volledige dag brak aan. Als ontbijt aten we stutjes met een goede
laag spiculoospaste, daardoor hadden de kabouters genoeg energie om
ons eerste spel van de dag te spelen. Door het warme en droge weer
kregen ze de opdracht om het waterpijl omhoog te brengen! In de
namiddag moesten de bendeleden van Robin Hood zo rap mogelijk, met
zoveel mogelijk goud en punten, Engeland doorkruisen tot aan het kasteel
van Nothingham. ‘s Avonds werden de bendeleden allemaal individueel
getest door de grote proef genaamd 10-kamp. 

De tweede dag brak aan. Na een heerlijk ontbijt van onze koks besloten de
kabouters om ze te helpen. Ze trokken allemaal hun koksmutsje op en
hielpen de koks met het maken van gehaktballetjes in tomatensaus en een
fruitbrochette. Ook lieten we dit direct weten aan het thuisfront wat we
deze middag mochten doen. Na een korte pauze speelden onze kabouters
de traditioneel bosstratego. ‘s Avonds toonden de kabouters zich niet van
hun sterkste, maar wel van hun slimste kant tijdens een moeilijke quiz. 
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Vandaag was het zover de lastigste dag van kamp… genaamd Dagtocht.
Onze kabouters kregen een stevige maaltijd om vervolgens een wandeling
van maar liefst 7 km tot een goed einde te brengen. Toen ze aankwamen
hadden ze genoeg krachten om nog eens een frisse duik te nemen in het
zwembad. Na een lastige dag besloten de leiders om met z’n allen terug te
keren met de bus. De kabouters hadden wel eens rust verdiend na zo’n
zware en lange dag. We namen onze slaapzak en onze dappere knuffel om
samen naar de tekenfilm van Robin Hood te kijken! #stoerekaboutersssss

Na een uitgebreid ontbijt mochten de kabs wat vrij spelen maar voor het
middagmaal besloten we om eens onze kamer op te frissen. In de namiddag
besloten onze helden om hun eens goed vuil te maken tijdens para
commando om erna een warme douche te nemen. ‘s Avonds zijn we samen
met de pagadders op fakkeltocht geweest waarbij we eens een rust moment
namen. 

 Het was weer een warme dag dus besloten we om waterpaintball te spelen
tussen twee teams. In de namiddag speelden we het levensgrootte 4-op een
rij spel. ‘s Avonds besloten we om samen naar deel 2 van de tekenfilm te
kijken. 

 De laatste dag brak aan. Na wat opruimen en het groot spel samen met de
andere bans, sloten we de dag af met de hele KSA in een gezellige cirkel bij
de sjorring omringd door sfeerlichtjes. Wat was het weer een topdag en een
superkamp om te kunnen afsluiten!
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Op kamp met ...
De Pagadders
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 Lille. Op de planning: een week vol avontuur en plezier.

 Dag 1 werd naar gewoonte gestart met het vertrek met de trein richting het
iets minder Franse Lille. Nadat de kampplaats grondig werd verkend werden
de bedden gemaakt. Het eerste spel gingen onze pagadders meteen
internationaal met een spel Risk. Na deze lastige avond werd de honger
meteen gestild door de lekkere spaghetti van onze koks. Tijdens een kleine
wandeling werd de landgrens opgezocht, blijkbaar ligt dat op het einde van
de straat. De avond werd afgesloten met overheerlijke puddingpap. Nu
liggen de Pags te zweten in hun bedje want morgen staat er weer veel op de
planning. 

Op dag 2 stond voor de pagadders de eerste volledige dag op de planning.
Voor we begonnen met deze dag boordevol spelletjes, aten we een stuutje
met speculoospasta. In de middag hielpen ze Robin Hood door 3 escape
rooms op te lossen. In de avond konden we genieten van een worstje dat
tussen een broodje lag. De avond werd afgesloten met een durftocht.
Hierdoor konden we zien hoe dapper onze pagaddertjes waren. 

 De ochtend erna was het tijd voor paracommando en het schrijven van
brieven naar het thuisfront. In de middag werd de colaberg beklommen
en speelden we verstoppertje. De dag werd mooi afgesloten met friet en
stoofvlees. Na een goede nachtrust was het tijd voor dagtocht.

 Na een tocht van 7 kilometer konden onze pagadders genieten van een
frisse duik in het zwembad. In de avond volgde nog een quiz die de
pagadders moeiteloos wisten te beantwoorden. Op dag 8 van het kamp
werd Lille wakker midden in een mysterie. Er waren in de loop van de
nacht 3 sneetjes hesp ontvreemd en alle pagadders werden in de ochtend
aan de leugendetector vastgebonden. Nadat we zeker waren dat niemand
van de pagadders schuldig was speelden we een spel in thema Robin
Hood en we eindigden de dag met een fakkeltocht. 
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Het ochtendspel van dag 9 was een infiltratiespel waarin elk lid Robin
Hood was en ervoor moest zorgen dat de inwoners van Nottingham
een centje bij konden verdienen. In de middag was het tijd voor een
echte klassieker, namelijk WAP. Later zochten we de verkoeling op in
enkele waterspelletjes. In de avond was het tijd voor een tripje naar het
casino en samen met de jongknapen bouwden ze nog een feestje om
de dag af te sluiten. 

De volgende dag werden vooral valiezen gemaakt en werd er nog een
groepsspel gespeeld. In de avond was het dan tijd voor de fata morgana. 

 De laatste dag van het kamp was de opkuis en de heenreis, deze werd
gekenmerkt door de vermoeidheid maar de o zo grote voldoening van
al die dagen kamp

We bedanken alle koks en leiders om er weer een onvergetelijk kamp
van te maken!
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Op kamp met ...
De Jongknapen
Na een heel jaar verlangen begon het
kamp voor de jongknapen op 31 augustus.
Na het verzamelen aan het kot vertrokken
we naar het station van Roeselare om de
trein te nemen richting Herentals. Na
ongeveer 3 uur en 1 trein te veel kwamen
we eindelijk aan in Herentals, waar we
direct begonnen met een stevige
wandeling naar de kampplaats. 

 Na het legen van de camion was het al tijd voor ons eerste avondmaal, een
heerlijke macaroni. Na een kort indelingsspel speelden we het eerste
spelletje. Een soort infiltratiespel dat gewonnen werd door Rune, Maxim
en Maxim-Miliaan. Na deze zware inspanning was het dan natuurlijk al tijd
voor puddingpap om hierna onze voeten te laten rusten in bed. 

Dag twee werd direct goed ingezet met boterhammen met confituur zodat
we met veel energie konden beginnen aan ons spel, een combinatie van
zeeslag en kubb waarbij de 2e jaars wonnen. In de namiddag proberen de
jongknapen het kampthema te achterhalen aan de hand van een spel waar
je gebieden moest veroveren om een kerk te bouwen voor sheriff van
Nottingham. Als avondeten waren het heerlijke fishsticks met verse tartaar.
Hierna werd het eerste toneeltje gespeeld en werd het kampthema ‘Robin
Hood’ achterhaald. Als avondspel verkozen de leiders miss Jongknaap
waarbij iedereen hun beste vrouwelijke kantjes moesten bovenhalen wat
tot toffe en absurde taferelen heeft gezorgd. Hierna was het tijd om
schaapjes te tellen en te vertrekken naar dromenland. 

Dag drie brak aan en iedereen was gelukkig toen we de potten choco op tafel
zagen staan. Na het ochtendeten gingen we het geburchte gaan verkennen
met de voeten. Ze moesten aan de hand van een kaart naar aangeduide
punten gaan waar ze dan een opdrachtje kregen. Na deze lastige wandeling
was het tijd om weer energie uit ons middageten te halen. Hierna zuiverden
we bloed en urine aan de hand van actieve en soms passieve kool. Zodat we
niet zouden verdikken hebben we direct een actief spel gespeeld om de
calorieën te verbranden aan de hand van monopolie-honkbal. 
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In de voormiddag gingen we op zoek naar onze innerlijke creativiteit en
toverden we een schoenendoos om in een flipperkast. Na het middageten
waar we een cordon blue veroberden genoten we nog even van de rust,
maar die was al snel weg toen de jongste bans hier plots waren.                    
 In de namiddag speelden we een klassieker namelijk bos stratego, maar in
thema van Robin Hood natuurlijk. Daarna quizden de jongknapen erop los.            
Na de quiz waren de jongknapen door de hoge concentratie tijdens de quiz
mentaal uitgeput en vielen ze direct in slaap. 

 Op dag vijf werden wakker met een lekkere boterhammen met
speculoospasta. In de voormiddag was het tijd voor alweer een superleuk
spel. Een combinatie van dartsen, ballonnen, tikkertje en lego.               
 Amai! In de namiddag hebben we de jongknapen getraind tot echte
militairen on het streng toezicht van Generaal Ruben. We sloten de dag af
door te infiltreren in een eng en griezelig bos. Door een zware regenbui
werden we echter gedwongen om in ons bed te kruipen. Na een verhaaltje
van CJ vielen de jongknapen direct in slaap. 

 De volgende ochtend konden de jongknapen elk uitschijnen in één of
meerdere van de 10 disciplines. Nadat de maagjes opnieuw gevuld waren,
zetten ze de eerste stappen op de beurs. Hoe kleiner het aanbod, hoe hoger
de prijs. De dag sloten we af met een heuse fakkeltocht door het pittoreske
Lille.

 Eindelijk was het zover: dagtocht. We amuseerden ons te pletter in een waar
subtropisch zwembad zonder grenzen! Het geld dat we overdag verbuusd
hadden, verdienden we 's avonds gemakkelijk terug in het casino. Of mss
toch niet iedereen? Er stond alweer een hete dag op de planning, dus
zochten de jkn wat verfrissing via waterspelletjes. Na deze intensieve dag,
rustten ze uit in de camion met een prettig filmpje. 

 We verkenden opnieuw het dorp, maar dit keer weliswaar via foto's. In de
namiddag kregen we versterking van Mathis die ons 's avonds leerde wat
knaldrang nu echt is. Ondertussen was het einde van het kamp alweer
aangebroken. Na een kampvuur zonder vuur keerden we moe maar voldaan
huiswaarts!
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Op kamp met ...
De knapen
Eindelijk was het zo ver, tijd om op kamp te vertrekken. We vertrokken vol
goede moed met de trein. Eens we aangekomen waren in het station van
Herentals moesten we nog een kleine wandeling maken naar de kampplaats.
Toen we aankwamen op de kampplaats moest de camion jammer genoeg
nog uitgeladen worden. Dan hadden de knapen kort de tijd om hun kamer
te verkennen en hun slaapgerief uit te halen want er moest gesjord worden.
Na een paar sjorrings-sessies waren we tevreden met het resultaat. Achter
het sjorring maakten we ook wat tijd om de kampplaats te verkennen
natuurlijk. 

De volgende dag stond er nog altijd sjorring op de planning, maar s ’avonds
werd de infiltratie-vaardigheden van de knapen getest, de knapen moesten
het kamp van de leiders infiltreren zonder gezien te zijn. Proficiat aan allen
die binnengedrongen zijn. 

 Op naar de volgende dag. Hier hebben we het fysiek getest van de knapen
met het spel de olympische spelen. Waar Liam in uitblonk. In de avond
maakten we de knapen klaar voor 2-daagse. Hier mochten ze de route al
ontcijferen. Ze kropen vroeg in hun bed want het beloofde nog lastige 2
dagen te worden. 

 S’ochtends vertrokken ze te voet met hun trekrugzak op 2-daagse. Bij de knapen
ging het minder vlot dan verwacht, maar ze deden hun best. Wanneer ze s‘avonds
bij de slaapplaats toekwamen stond er een overheerlijke spaghetti klaar. 

 De volgende dag mochten ze weer hun stapschoenen aandoen en weg waren
ze. De tweede dag ging vlot vooruit. Alleen het ontcijferen ging minder vlot,
maar gelukkig krijgen ze wat hulp. 2daagse zat erop dus mochten ze s’avonds
een rustige avond hebben en keken we naar een film. 
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De dag erop speelden we een stadspel, waarbij de knapen zoveel
mogelijk opdrachten moesten voltooien binnen de tijd. De knapen
waren nog niet moe van 2-daagse. Gelukkig hadden we s’avonds nog
een dropping gepland. Na de dropping hadden ze een wel verdiende
nachtrust verdiend. Na al het wandelen was het tijd voor taskmasters,
waar de bedoeling van het spel dat de knapen elk apart oefeningen
moeten doen, deze oefeningen werden gefilmd en dan in een film
gemaakt. De oefeningen waren ook niet makkelijk natuurlijk, er werd
toch wel wat denkwerk vereist bij de opdrachten. 

 De volgende dag was het dagtocht waar we gewandeld hebben naar
een tropisch zwembad. We hadden er een goed feestje van gemaakt.
S’avonds bij terugkom was er nog een kompastocht op de planning,
dit was een korte wandeling omdat onze knapen al genoeg gewandeld
hadden. De dag erop was het tijdvoor een 15u spel, waar de knapen
onder andere hun beste dansskills konden tonen. Een dikke proficiat
aan Aitor, Je bent een ware barbiegirl.

 De laatste dag stond vooral in het teken van opruimen. In de
namiddag was het tijd voor het jaarlijkse groepsspel en voor fata
morgana. En we hadden geen geluk, we mochten dit jaar geen
kampvuur houden. De dag na het na fata morgana was het al weer
tijd om de sjorring af te breken in te pakken en naar Moorslede te
gaan. 

 Groetjes de knapenleiders!
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Op kamp met ...
de Jonghernieuwers

De eerste dag hebben we onze tenten op gezet en zijn we
begonnen aan de sjorring, de 6m palen in de grond steken. 

 De tweede dag kregen we eelt aan de handen door het sjorren en
werd de sjorring abnormaal hoog doordat we er de stelling bijplakken. 

 Enkele dagen later en heel wat lekkere maaltijden later die door
onze lieve koks werden gemaakt “De pita is een aanrader” was het
tijd voor de tweedaagse . We wandelden langs aarde wegen en
kregen deze keer geen eelt aan onze handen maar aan onze
voeten. Wij vonden het heel leuk om onze route te vertalen en dan
te wandelen door de natuur. 

 De volgende dag ging alleswat langzamer maar we zijn er toch
geraakt en mooi op tijd voor het avondmaal. De volgende dag hebben
we in de voormiddag gewerkt aan onze opdrachten. ’s Middags aten
ze balletjes in tomatensaus, weliswaar zonder bestek (dit was een
opdracht). In de namiddag brachten we een bezoek aan de Lille’se
Bergen. Met het geld dat de we tijdens het jaar verdiend hadden,
gingen we hier naar een waterpark. Na het ravotten en een beetje
rusten keerden we voldaan terug naar huis. Na het avondmaal werd
onze basiskennis getest doormiddel van een quiz, die gewonnen
werd door team India. Na een zware dag gingen we al wenend naar
bed, want leider Willem vertrekt morgen naar Huis. 

De volgende dag konden we starten met lekkere stierenstutten, daar
hadden we al heel het kamp op gewacht. Vandaag was het ook tijd
voor de foto; eerst namen we een groepsfoto en erna een foto met de
jonghernieuwers apart. Om te vieren dat banleider Willem naar huis
vertrok, gingen we vandaag gaan zwemmen in het Netepark.
Aangezien wij met de fiets waren en de rest te voet was, bleef er nog
wat tijd over na het zwemmen. We profiteerden van de accommodatie
en besloten nog een potje te mini-golfen. Aden was onklopbaar en
was de beste golfer. Na het lekkere avondmaal gingen we nog op
kompastocht die we met succes volbrachten. 
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De volgende ochtend ontwaakten we om 8:00 en genoten we van een
heerlijk uitgebreid ontbijt. Die morgen ging ook het 24-urenspel
officieel van start met als eerste opdracht de taak om een succesvol
kamp te bouwen waar we vannacht eierwacht zullen houden. In de
namiddag haalden we ons innerlijke springpaard boven en namen we
deel aan een wedstrijd stokpaardspringen waar we de volledige top 3
veroverden. VTM-nieuws was zelfs onder de indruk van de prestatie
van Gust. Tijd om onze overwinning te vieren hadden we niet, we
keerden rechtstreeks terug naar de kampplaats. De koks hadden
jambalaya aan de kant gehouden voor ons waar we lekker konden van
smullen. Na het eten was het terug tijd voor het 24u spel, er werden
nog wat opdrachten afgewerkt en dan was het tijd voor eierwacht. Na
24u wakker te blijven, was er zowel bij de leden als bij de leiders heel
wat vermoeidheid te merken. 

 Tegen de middag waren we al heel wat frisser, vanaf de namiddag was
het tijd voor ons om eens kennis te maken met leiding geven op kamp:
we deden stage bij de jongste leden. We namen eerder al afscheid van
Willem, maar hij liet ons niet met lege handen achter. Hij had een
escaperoom voor ons gemaakt. Willem had het ons zeker niet
gemakkelijk gemaakt, maar niets is te moeilijk voor ons.                         
 Na onze ontsnapping was het al weer tijd om te gaan slapen. 

De laatste dag werd zoals altijd het grote groepsspel gespeeld met alle
bans uit de KSA, waarna we fata morgana speelden en genoten van
onze laatste avond.

a bien tôt!
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 Het Leidersteam
Dwergen

Banleider

Arthur De Bruyn
Hazegoedweg 29 
8800 Roeselare
0497 83 45 19

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

Jonas Vallaey 
Korenwind 41 
8890 Moorslede 
0468 28 34 83

Kabouters

Baptiste Wydooghe 
Passendaalsestraat 43 
8890 Moorslede 
0468 28 76 10
kabouters 
@ksamoorslede.be

Banleider

Arno Monteyne 
Iepersestraat 167 
8890 Moorslede 
0472 03 86 46

Lucas Deleu 
Emiel Jacqueslaan 77 
8890 Moorslede 
0472 17 17 83

Charles Devisch 
Bellereke 1 
8890 Moorslede 
0473 79 60 41
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Pagadders

Tibe Foulon 
Emiel jacqueslaan 76 
8890 Moorslede 
0496 28 49 67

Banleider

pagadders 
@ksamoorslede.be

Tjorven Cappon 
Permekelaan 27 
8890 Moorslede 
0468 22 71 22 

Ruben Leenknnecht 
Kalkoenstraat 3 
8890 Moorslede 
0487 21 177 5

Xandres Grymonprez 
Iepersestraat 119 
8890 Moorslede 
0472 67 42 23

Mathis Lampaert 
Passendaalsestaart 53 
8890 Moorslede 
0468 43 78 16

Jongknapen

Victor Dewitte 
Breulstraat 127 
8890 Moorslede 
0470 52 02 79

Banleider

jongknapen 
@ksamoorslede.be

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

Gunther Constandt 
Gentsestraat 84 
8890 Moorslede 
0495 83 73 89

Baptiste Vanacker
Iepersestraat 96
8890 Moorslede
0470 38 03 03
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Knapen

Lars Goddeeris 
Breulstraat 16 
8890 Moorslede 
0495 56 26 93

Banleider

knapen 
@ksamoorslede.be

Roeland Vandamme 
Werviksestraat 8 
8890 Moorslede 
0471 79 76 98

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

Jonghernieuwers

 Simon Desmet
Zonnebeeksestraat 20
8890 Moorslede
0474 32 19 17

Banleider

jonghernieuwers 
@ksamoorslede.be 

Louis Neart 
Slypsstraat 24a 
8890 Moorslede 
0476 03 41 57

Willem Louagie 
6de Jagersstraat 3 
8890 Moorslede 
0472 34 97 53
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Kalender

4 februari                                                     geen vergadering
11 februari                                                   vergadering
18 februari                                                   vergadering - Vriendjesdag
24 - 26 februari                                           weekend jongste

 

Van Januari t.e.m. Juni

4 maart                                                         vergadering - uniformstand
11 maart                                                       geen vergadering 
18 maart                                                       vergadering  
25 maart                                                       vergadering 

 
1 april                                                           vergadering 
8 april                                                           geen vergadering (koekjesverkoop)
15 april                                                         geen vergadering 
22 april                                                         vergadering - Ouderfeest
29 april                                                         geen vergadering

6 mei                                                            vergadering
13 mei                                                          geen vergadering
20 mei                                                          vergadering
27 mei                                                          vergadering 

 

7 januari                                                       geen vergadering 
14 januari                                                     vergadering - zwemmen 
21 januari                                                     geen vergadering
28 januari                                                     geen vergadering
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Wist je dat ...
… De kerstmarkt een groot succes was
… Deze volgend jaar opnieuw doorgaat
… Het gras altijd groener ligt aan de overkant
… Sinterklaas soms jeansbroeken draagt
… Pokémon na 25 jaar stopt met het verhaal van Ash en Pikachu
… dit een goed verhaal was
… Veel (oud)leiders hierdoor verontwaardigd zijn
… De KSA een eigen interestvoet heeft
… Deze zeker 10% te hoog ligt
… Het WK deze winter was
… G.B goed is in een excel maken
… Dit hem maanden tijd heeft gekost
… Dit veel bloed, zweet en zand heeft gekost
… Dit laatste de meest voorkomende grondstof blijkt te zijn in 
       
… Er een imposter among us is
… Dit niet gaat over het spelletje
... Je verlengkabels volledig moet uitrollen vooraleer ze te gebruiken
... De KSA bijna elke dag een carmeeting heeft in december.
… De KSA in december een studievereniging wordt
… We vanaf volgend jaar camionettes verhuren
… Deze camionette ook in de excel zal moeten komen
… Aan al het goede een eind komt
… Wij u daarom een goed eindejaar wensen
… Deze wensen u te laat zullen bereiken
… De inkt bijna op is 
… 
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onze KSA
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Vrolijk Kerst en 
een gelukkig Nieuwjaar


