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Terugblikken op het
vorige semester

Drugsspel
Rechtdoortocht
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Lourdeskamp
Inschrijven
Het inschrijvingsgeld voor het kamp bedraagt 370
euro. Inschrijven doe je door je naam door te geven
aan een van je leiders. Wij schrijven jou dan in via
DIGIT.
Storten doe je NIET op het rekeningnummer van
KSAM maar op de rekening van KSA Noordzeegouw
met de vermelding ‘Lourdeskamp 2022 en naam’.
BE74 4675 0073 5107
Je kan ervoor kiezen om in één keer te betalen of via
betaalschijven. Voor optie twee neem je contact op
met de leiding. Of bekijk je de nodige informatie in
de Lourdesmail die was rondgestuurd.
Inschrijven kan nog steeds!!!! 15 december was
geen deadline voor de inschrijving! Bij verdere
vragen, neem zeker contact met ons op.
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Lourdeskamp
Vertrek en aankomst
We vertrekken op zaterdag 20 augustus richting
Lourdes met de bus. Jullie worden in de loop van de
namiddag opgehaald op de plaats van afspraak.
Deze plaats wordt later meegedeeld. Na het
startmoment rijden we de hele nacht om tegen de
ochtend aan te komen in ‘Village des Jeunes’, onze
kampeerplaats in Lourdes. Op zondag 28 augustus
worden jullie in de loop van de voormiddag terug
afgezet op dezelfde plaats als waar jullie zijn
opgehaald.

Waar
Village des Jeunes
65100 Lourdes
Data: 20 - 28 augustus 2022
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Paascursus
De paascursus is een cursus, georganiseerd door
KSA Noordzeegouw, voor de tweedejaars
jonghernieuwers (en leiding) waar je alles leert over
leiding geven in een jeugdbeweging. Het zijn zeker
geen lessen die je moet volgen zoals op school. Je
leert er alles al doende en krijgt tips mee van ervaren
leiders. Daarnaast is er ook tijd voor spel en plezier.
Zo is bijvoorbeeld ook iedere avond een gezellig
barmoment.
Wij raden deze cursus zeker aan, daarbij is het in KSA
Moerkerke de regel dat iedereen die leider wil
worden deze cursus moet volgen. Nadat je dan nog
je ‘stage’ gelopen hebt als leider (dit is je eerste jaar
leiding), ontvang je een animator-attest.
Alle praktische informatie komt later in het werkjaar
via mail.
Data: maandag 4 april t.e.m. zondag 10 april
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Kalender
KSA Moerkerke is sinds afgelopen paasvakantie
officieel verhuisd naar ons nieuw lokaal! Sommigen
onder jullie hebben misschien al eens mogen
rondlopen in het gebouw op één van de activiteiten
van het vorige werkjaar.
Dit jaar gaan we echter ten volle kennis kunnen
maken met onze prachtige nieuwe thuis! Het lokaal
wacht op jullie
.
Bij dit boekje heb je ook een kalender gekregen in
A4-formaat. Die bevat geen uitleg maar enkel data.
Dezelfde informatie is ook te vinden op de site.
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8 januari: 13u30 – 17u @Heem
Activiteit
15 januari: 19u – 22u @Heem
Activiteit
29 januari: 19u – 22u @Heem
Activiteit
12 februari: 10u – 17u @Heem
WC-Tocht
Voor de voetballers: vroeger vertrekken of later
aansluiten zijn zeker opties. Neem contact op met
de leiding om concreet af te spreken. Voor de rest:
vergeet je stutten niet!
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26 februari: 19u – 22u @Heem
Jacht
26 maart: 19u – 22u @Heem
Activiteit
14 april: 10u – 17u @Heem
Bondsdag
Vroeger vertrekken of later aansluiten is opnieuw
zeker geen probleem. Vergeet ook deze keer jullie
stutjes niet! Let op: deze activiteit is op een
donderdag.

23 april: 19u – 22u @Heem
Activiteit
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30 april: 10u – 17u @Heem
Worstenverkoop
Vroeger vertrekken of later aansluiten is opnieuw
zeker geen probleem voor de voetballers of andere
drukke hobbyisten. Vergeet jullie boterhammen
niet.

14 mei: 14u – 17u @Heem
Zwemactiviteit
Uur en plaats zullen nog doorgegeven worden.

25 juni: 10u – 17u @Heem
Vlottentocht
Neem je fiets en een middagmaal mee!
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Contact
Lowie Lameire (banleider)
▪
▪

Gsm-nummer: +32 (0)491 91 37 93
E-mailadres: lowie.lameire@ksam.be

Aaron Desmet
▪
▪

Gsm-nummer: +32 (0)471 25 05 65
E-mailadres: aaron.desmet@ksam.be

Lander Mus
▪
▪

Gsm-nummer: +32 (0)468 15 57 04
E-mailadres: lander.mus@ksam.be

Facebook
Voor foto’s, evenementen, samenvattingen van
activiteiten... kan je altijd terecht op onze
facebookpagina “KSA Moerkerke vzw”
Bekijk ook zeker eens onze website: www.ksam.be
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Games and more
Een leuke kleurplaat voor de tiktokkers onder ons!
Zet een foto van je afgewerkte kleurplaat in de
whatsappgroep en de mooiste zal een beloning van
de leiders krijgen.
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Games and more
Een jonghernieuwer zijn gsm is weer maar eens
afgepakt door zijn ouders. Help jij om de gsm terug
te stelen?

12

