
 

 

 

 

 

 

 

 



Inleiding 
 

 Beste knapen, ouders van knapen, vriendinnetjes van knapen 

en andere aanverwanten van onze knapen hier zijn we weer. 

 

Jullie gaan intussen allemaal naar het middelbaar, en ook in 

de KSA is de speeltijd voorbij. De dagen waarop jullie gezellig 

spelletjes kwamen spelen mogen jullie vergeten, tijd om af te 

zien! 

Wat draagt een knaap op een activiteit? 

 

 

 
 
 

 

 

 
Een 

sjaaltje 

Een korte broek 

is (verplicht) die 

vuil mag 

worden (zoals 

van kipsta) 

Een KSA-hemd 

met alle schildjes 

die hij in de 

afgelopen jaren 

heeft verzamelt 

(Een pet kan) 

Een schoon 

paar enge 

pattas 



Knapenkamp 
De eerste twee dagen waren we gaan wandelen in de walen. 

Dat voor iedereen weliswaar 

de eerste keer was. De 

eerste dag hebben we 30 

km gewandeld in een 

namiddag om uiteindelijk 

tegen een uur of 21 toe te 

komen. De 2e dag stond er 

nog een klepper van 40km 

op de planning om daarna 

op de weide toe te komen.  

De 2 dagen erna hebben we ons vooral bezig gehouden met 

de sjorring in elkaar te steken (wat uiteindelijk een overdekte 

tafel werd) en vooral met balken sleuren van bovenaan de 

berg tot onze weide. De container kon namelijk niet op het 

drassige veld.  

Nadat de sjorring af was kwamen 

de jonghernieuwers ons vervoegen 

op de kampweide. Hiermee 

speelde we dan een slangen en 

ladder spel in teams van 5 

personen. Dit konden we echter 

niet volledig spelen aangezien het 

begon te regenen. 

De dag nadien stond het 24 uren 

spel op de planning. Hierbij werd 

er om het halfuur gedobbeld en grondstoffen verdient. Met 



deze grondstoffen konden er vervolgens upgrades gekocht 

worden. Degene met de meeste upgrades won uiteindelijk 

het spel. 

De dagen nadien kwam de regen opsteken en dat stopte niet 

meer tot we weggingen. Uiteindelijk zijn we allemaal thuis 

geraakt en is de container na wat vertraging ook toegekomen 

in Moerkerke 

Eind goed al goed. 

 

 

 



Kalender  

Zaterdag 25 september: 13u 30 – 17u 

Is het startdag van het nieuwe jaar   

 @ KSA lokaal 

Zaterdag 25 september:  19u - … 

startreceptie + bouwopening 

              @ KSA lokaal 

Zaterdag 9 oktober: 19u – 22u  

De zaterdag van kermis verwachten we jullie voor een speciale 

activiteit 

 @ KSA lokaal 

Zaterdag 23 oktober: 19u – 22u 

Is er een activiteit waarbij jullie allemaal een krant moeten mee 

nemen 

@KSA lokaal 

Vrijdag 29 oktober: 19u – 22u  

Eens een vrijdag avond mag ook zeker 

@ KSA lokaal 

Zaterdag 6 november: 19u – 22u  

Hier nemen we de filmpjes op voor de herfstavond, zorg dus maar 

dat je al toffe ideeën hebt.  

@ KSA lokaal 



Zaterdag 13 november: 19u - … 

Het is herfstavond. Dit is geen verplichte activiteit maar wel een 

aanrader. Verdere info volgt hiervoor nog.  

Zaterdag 20 november: 19u – 22u 

We goan nog ke bloazen eeeee  

 @ KSA lokaal  

Zaterdag 4 december: 19u – 22u  

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest want de Sint heeft een 

bezoek gepland naar de KSA van Moerkerke  

@ KSA lokaal 

Zaterdag 11 december: 19u – 22u 

Jaja, het semester zit er alweer bijna op  

 @KSA lokaal 

Maandag 27 december: 19u – 22u  

T’is al kerst geweest maar geen goede kerst zonder een KSA-

kerstfeestje. Neem allemaal een cadeau mee van +- 5 Euro.  

@ KSA lokaal 

Zaterdag 8 januari: 19u – 22u  

De start van het 2de semester. Volgende activiteiten staat in het 

boekje dat je krijg in de loop van januari.  

              @KSA lokaal 

 



Een deel spellekes 

 



Welke leiders herken je vanop de foto’s?  

Als je iedereen herkent is er een beloning op de startdag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider 1: 

Leider 2: 

Leider 1: 

Leider 2: 

Leider 3: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zo veel mogelijk succes xx  

-                                             -                                             - 

-                                             -                                             - 

-                                             -                                             - 

 

Leider 1: 

Leider 2: 

(het haar van )Leider 3: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



jullllllllllllie heeeeeeeeeeele toffffffffffffe leiders!!!! 

 

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  

 

 

 

 

 

mailto:guust.vergauwe@ksam.be


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 

 


