Dag stoere knapen
Hopelijk is de kerstman bij jullie geweest afgelopen weken en hebben
jullie leuke cadeautjes gekregen. Een paar warme kousen of een paar
nieuwe bottines. Ideaal voor jullie goed te kleden voor de KSA, want het
zal nodig zijn. Dit semester staat er van alles op de planning. Je kunt het
allemaal terugvinden in dit boekje. Maar ik kan jullie al vertellen dat het
een grote mengeling zal worden van veel uitdagende activiteiten. Voor
sommigen de eerste keer jacht of een wintercommando tocht. Maar ook
de vlottentocht en de worstenverkoop mag niet ontbreken. Met een
aantal van deze activiteiten kunnen jullie ook een extra schildje winnen:
de berenklauw. Kom dus zeker af zou ik zeggen. Hopelijk hebben jullie er
evenveel zin in zoals jullie lieftallige leiders.
Enthousiaste groetjes,
Jullie leiders
Briek, Nico, Robbe en Guust

Kamp 2022
Deze zomer gaan we op knapenkamp van 6/07 tot 15/07. Dit wilt
zeggen enkel met de knapen 10 dagen in de natuur zitten. Dit jaar is er
gekozen om letterlijk naast de Semois op een terrein van ongeveer één
Ha te zitten. Indien jullie al een kijkje willen nemen staat er hieronder
een satellietbeeld van het terrein met links 2 vierkant icoontjes dat de
hoeken van de kampweide voorstellen. Je kan het ook zelf bekijken via
deze coördinaten 49°51'09.5"N 4°55'59.9"E.
Wij komen in het semester zeker nog eens langs om meer duiding te
geven over het kamp met de verschillende data en uren voor bagage,
trein, …
Op het kamp is er ook een trekkersrugzak en zijn er wandelschoenen
nodig want we gaan een tweedaagse staptocht doen. Er is nog genoeg
tijd om deze aan te kopen maar houd het zeker in het achterhoofd

Berenklauw
Wat is de berenklauw en wat moet ik daar voordoen horen
we jullie al denken.
Wel het is vrij simpel zorg dat je zeker deze vijf activiteiten
gedaan hebt en je krijgteen mega cadeau. Namelijk een
embleempje om op je hemd te laten naaien.
Dit zien de 5 activiteiten die je moe doen ervoor
-Vlottentocht
-De wintercommandotocht
-De jacht
-Bondsdag
-Het kamp
Als je aan al deze activiteiten meedoet krijg je je
berenklauw als je jonghernieuwer bent.
De berenklauw wilt eigenlijk zeggen dat je een mega
knaap ziet!
PS: Voor de tweedejaars, je kunt deze geen twee keer
verdienen.

Kalender
Zaterdag 5 februari: 19u – 22u
We vliegen er weer in
@ KSA lokaal
Zaterdag 12 februari: 10u – 17u
bereklauw activiteit!!!

@ KSA lokaal
Zaterdag 26 februari: 19u – 22u
bereklauw activiteit!!!

@ KSA lokaal
Vrijdag 5 maart: uur laten we nog weten
WC tocht de graal

@KSA Lokaal
Zaterdag 12 maart: 14u – 17u
Dit word zeker een super activiteit (fiets niet vergeten)
@ KSA lokaal
Zaterdag 2 april: 19u – 22u
Een toffe activiteit wi
@ KSA lokaal
Zaterdag 14 april: 10u – 17u
bereklauw activiteit!!!

(bondsdag)

Zaterdag 30 april: 10u – 17u
We gaan nog eens onze verkoop talenten boven halen (Financieel actie)
@ KSA lokaal
Zaterdag 7 mei: 19u – 22u
Jaja, het semester zit er alweer bijna op
@ KSA lokaal
Zaterdag 14 mei: 14u – 17u
We nemen nog een frisse duik
@ laten we nog weten
Maandag 25 juni: 10u – 17u
bereklauw activiteit!!! (Fiets

@ KSA lokaal

mee)

Lekker kleuren

wat zou het zijn ??

Toon aan leider Guust dat je dit kan voor een cadeautje

Toon aan leider Robbe (koentje) dat je dit kan voor een
cadeautje

Banleider
Naam: Briek Lameire
Gsm nummer: +32 468 29 07 24
E-mail: briek.lameire@ksam.be
Ervaring: 4 jaar
Studie/beroep bachelor bouw

Leider
Naam: Guust Vergauwe
Gsm nummer: +32 475 67 30 62
E-mail: guust.vergauwe@ksam.be
Ervaring: 4 jaar
Studie/beroep: Elektromechanica

leider
Naam: Nicolas Herreweyn
Gsm nummer: +32 475 72 73 25
E-mail: nicolas.herreweyn@ksam.be
Ervaring: 5 jaar
Studie/beroep: Burgerlijk ingenieur bouw

Leider
Naam: Robbe Calcoen
Gsm nummer: +32 470 25 86 71
E-mail: robbe.calcoen@ksam.be
Ervaring:5 jaar
Studie/beroep: sociaal cultureel werk

