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Wist je dat dit het Jongknapen 

boeksje is?  
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Welkom! 

Dag jongknaap! 

We zijn hier weer met het boekje. In dit boekje 

vind je de belangrijkste informatie die je nodig 

hebt voor het eerste deel van het jaar. Onder 

meer de agenda, contactgegevens van de 

leiders en voor het plezier wat spelletjes. 

Het school gaat weer van start net als de KSA. 

Want de startdag komt al dichter en dichter, 

spannend hé. Vanaf dan kunnen we er echt 

invliegen met de zotte activiteiten en het 

ravotten. 

We hopen dat jullie allen massaal komen naar 

de startdag aan het heem om het jaar goed te 

kunnen beginnen. Wij kijken er alvast enorm 

hard naar uit! 

Tot dan, jullie leidertjes  

Rajelurob  
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Een terugblik op het kamp … 

Laten  we  ook  even  terugblikken  naar  vorige  

zomer, ons bezoek aan Balen. In  juli  waren   we 

op  kamp  naar Balen  om  Mowgli  uit  Jungle  

Book  te  helpen  in  de jungle. Dit is goed gelukt, 

want Shere Kan, de slechte tijger,   hebben   we   

kunnen   gevangen   nemen. Het was een super 

tof kamp en we kijken er alvast naar uit om dit 

jaar op Winterweekend te trekken en natuurlijk 

het zomerkamp ook!! 

  

Wist je dat olifanten elkaar vanaf 5 
kilometer afstand kunnen ruiken? 
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De agenda  

Alle activiteiten vinden plaats aan ons 

lokaal gelegen te Belle Maertensstraat 48, 

tenzij het anders vermeld wordt. 

Zaterdag 25 september (13u30 – 17u) 

We beginnen natuurlijk met de startdag. 
Waar we iedereen na lang wachten terug 

verwelkomen in KSA.  

’s Avonds is er de startreceptie en de 

opening van onze nieuwe heem om 19u-… 

Geniet van een hapje en een drankje. Hier 

kan u ook eens een babbeltje slaan met de 

leiders en eens ons nieuwe lokaal 

inspecteren. 

Zaterdag 9 oktober (14u – 17u) 

Gewone activiteit 

Zaterdag 23 oktober (14u – 17u) 

Dit is een gewone activiteit. Onthoud wel dat 
dit de 296ste dag van het jaar is!! 
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Zaterdag 6 november (14u – 17u) 

Dit is een gewone activiteit 

Zaterdag 13 november (14u – 16u) 

Dit is niet zomaar een activiteit, op deze dag 
bereiden we ons voor om in de avond 

overheerlijke croque monsiers te eten op 
onze Herstavond. Deze start om 19u - … 

Meer info volgt …  

Zaterdag 20 november (14u – 17u) 

Gewone activiteit 

Zaterdag 4 december (14u – 17u) 

Sinterklaas is rond die tijd in het land, heb 
ik van horen zeggen. Hopelijk zijn jullie 

allemaal braaf geweest. 

Zaterdag 11 december (14u – 17u) 

Gewone activiteit 
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Maandag 27 december (14u – 17u) 

Het is tijd om Kerst te vieren! Vergeet niet 
een cadeautje ter waarde van maximum €5 

mee te nemen. 

Zaterdag 8 januari (14u – 17u) 

Gewone activiteit 

Nog enkele belangrijke data om alvast 

in de agenda te noteren!! 

- Het winterweekend zal doorgan van 4 

tot 6 maart 2022 

Dit is een voorproefje van hoe je het 

zomerkamp kan beleven! Meer info 

volgt nog … 

 

- Het zomerkamp zal doorgaan van 13 

tot 19 juli 2022 

Meer info volgt nog …  

  

Wist je dat je voet even groot is als de 
binnenkant van je onderarm? 
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Wie zijn de leiders van de Jongknapen? 

Na een vakantie vol spel en amusement is het tijd voor een nieuw 

KSAM-werkjaar. Bij een nieuw KSA-jaar hoort er natuurlijk ook een 

nieuwe leidingsploeg die voor jullie zal klaarstaan. Als eerste en een 

van de meeste belangrijke leiders in de ban: Banleider Raf De Soete! 

Raf is ondertussen bezig aan zijn 2de jaar als leider en is gekend om zijn 

mooie en gedurfde haarstijlen (vraag dit maar zeker eens na!). Als 

oudste leider van de ban presenteer ik u: Jens Cocquyt. De man 

rechtstreeks uit het verre Uudsdale staat altijd met een antwoord klaar. 

Geen blad voor de mond voor de man uit Uudsdale. Hij is ondertussen 

bezig aan zijn 5de jaar als leiding. Als 3de leider maak je kennis met 

leider Krullekop. Van zijn lange krullen in zijn eerste jaar tot zijn korte 

krullen in wat ondertussen zijn 4de jaar als leiding is. Hij staat altijd 

paraat om te luisteren naar jullie grootse kattenkwaad verhalen. Als 

laatst maar zeker niet de minste, gekend als leider Worstje, leider 

Wuste, leider Worstendraaier of gewoon leider Robin. Hij is ondertussen 

bezig aan zijn 4de jaar leiding en is gekend als de trekker van Campo 

Solar. Hij stond iedere dag paraat met de Gator om spullen van her naar 

der te brengen. Dit brengt me tot het volgende puntje. Heb je ooit 

vervoer van spullen nodig? Bel leider Worstje en hij zal er zeker staan! 

Bedankt, me dunkt! 

Sneeuwwitje van Disney 
oorspronkelijk blond was ontworpen 
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Hallo télé romeo 

Naam: Raf De Soete 

Functie: Banleider 

Gsm nummer: +32 (0)468 56 86 75 

E-mail: raf.de.soete@ksam.be  

Naam: Jens Cocquyt 

Functie: Palette 

Gsm nummer: +32 (0)470 66 94 80  

E-mail: jens.cocquyt@ksam.be  

Naam: Luca Fossaert 

Functie: Mr. Inside 

Gsm nummer: +32 (0)493 12 50 44 

E-mail: luca.fossaert@ksam.be  

Naam: Robin Lauwereins 

Functie: Worstje wezen 

Gsm nummer: +32 (0)487 38 21 16 

E-mail: robin.lauwereins@ksam.be  

  

Wist je dat je de leeftijd van deze leiders 
gelijk is aan (5000 – 125) : 65 

 

mailto:raf.de.soete@ksam.be
mailto:jens.cocquyt@ksam.be
mailto:luca.fossaert@ksam.be
mailto:robin.lauwereins@ksam.be
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Enkele afspraken 

 

» Kom altijd in korte broek, want het is 

nooit koud en draag zeker 

geen trainingsbroek!  

» Wij verwachten je steeds in 

volledig uniform van KSA 

Moerkerke 

» Elektronica laat je thuis 

» Wees altijd enthousiast!! 

  

Wist je dat de Kolibrie achteruit kan 
vliegen? 
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Waar kan u ons volgen? 

Hieronder kan je onze eigen site en 

facebookpagina vinden. Op de site kun je 

een digitale kalender raadplegen waarop 

alle activiteiten staan. Er is ook nog heel 

wat andere informatie op te vinden, neem 

maar eens een kijkje. Op de facebookpagina 

zullen er geregeld foto’s verschijnen van de 

verschillende activiteiten. 

 

Onze website: 

www.ksam.be  

 

Onze facebookpagina: 

Zoek naar: KSA Moerkerke vzw  

  

Wist je dat Facebook  $9,761 per seconde 
verdient? 

 

http://www.ksam.be/
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Tip: Je kan onze digitale agenda met 2 

klikkenplaatsen in je persoonlijke 

agenda. Surf naar deze link: 

http://www.ksam.be/kalender/ 

Druk op de knop die omkaderd staat. 

Vanaf hier helpt Google je verder. 

 

Heeft u hier moeilijkheden of problemen? 

We helpen je gerust op de startdag! 

http://www.ksam.be/kalender/
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Nog enkele spelletjes 

Als je ze allemaal hebt gemaakt kan je 

bij leider Robin een verassing krijgen!  
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Enkele kiekjes van afgelopen jaar 
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Zo dit was het dan voor het eerste 

boekje. Zit u met vragen over iets, 

neem gerust contact op met banleider 

Raf via mail (raf.de.soete@ksam.be) of 

gsmnummer (+32 (0)468 56 86 75). 

Dan zien wij jullie graag op 25 

september voor de startdag! 

Tot in den draai! 

 


