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Onze jonghernieuwers van vorig werkjaar hebben een 
heus avontuur meegemaakt vorige zomer. Samen met 
hun leiding deden ze een fietsvierdaagse van Moerkerke 
tot aan de kampplaats in Olloy-sur-Viroin. Wij zouden 
natuurlijk niet KSA Moerkerke zijn als we gekozen hadden 
voor de kortste en meest gemakkelijke weg. Hieronder 
een overzicht van ons avontuur, dag per dag. 

 

Vandaag begonnen de jonghernieuwers aan Le Tour de 
Bricoleurs. Het plan is om in vier dagen tijd van Moerkerke 
naar de kampplaats in Olloy-sur-Viroin te fietsen. Rit 1 
begon met een 75-tal vlakke kilometers (Oedelemberg 
buitenbeschouwing gelaten ). Daarna kregen we de 
Tiegemberg en de Kluisberg voor de wielen geschoven. We 
klokken af op 95 kilometer en 366 hoogtemeters. 
Overnachten doen we in Berchem (Kluisbergen). Morgen 
staan er 80km en 1200 hoogtemeters op de planning. 

Dag 1 



4 
 

  

 

 

Op dag 2 stond de koninginnenrit op het programma. Op 
het menu stonden: 

 Oude Kwaremont 
 Paterberg 
 Kortekeer 
 Muziekbos 
 De Muur van Geraardsbergen 
 Bosberg 
 Congoberg 
 Een heleboel ongecategoriseerde hoogteverschillen 

Deze fantastische opeenvolging van heuvels werd 
afgewerkt in een slordige 80 kilometer. Er zijn, net als 
gisteren, geen bricoleurs buiten de tijd aangekomen 
ondanks onder andere een platte band en een 
zadelpenbreuk. 

Dag 2 

Op dag drie kregen onze bricoleurs een relatief vlakke rit 
voorgeschoteld. De wind speelde daarom vandaag een 
grote rol. Na kilometer 10, werden de eerste waaiers 
getrokken. Menig bricoleur zat op zijn tandvlees. 
Uiteindelijk zijn de gemoederen bedaard en reed het 
peloton de rit rustig uit. 

Dag 3 
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Hieronder kan je nog eens een samenvattinkje van onze 
rit zien. Verder stonden tijdens het zomerkamp ook het 
24-uur en heel veel regen op het programma. 24 uur lang 
speelden we een gigantisch bordspel waarbij een 
computer om het halfuur de grondstofproductie voor elk 
team bijhield. Het was een super interessante strijd tussen 
de verschillende teams. Op de voorlaatste dag brak de hel 
los. Het is niet meer gestopt met regenen tot we 
uiteindelijk thuis waren. Na veel zwoegen, zweten en 
enorm veel nattigheid zijn we gelukkig allemaal veilig 
thuisgekomen. Ook ons materiaal kwam heelhuids terug, 
zij het met enige vertraging. Ondanks het natte einde 
kunnen opnieuw spreken van een machtig zomerkamp. 
We hopen jullie dan ook te mogen verwelkomen in 
Lourdes op het zomerkamp voor dit jaar!  

Vandaag heeft onze visie over de uitdrukking “het gaat hier 
op en af” doen bijstellen. De verschrikkelijk lange en 
slopende klimpartijen werden gelukkig wel steeds beloond 
met adembenemende uitzichten en adrenaline-
opwekkende afdalingen.  

Dag 4 
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De Coronacrisis heeft de afgelopen twee werkjaren grote 
stukken van onze KSA-werking overhoopgehaald. Zo 
werd bijvoorbeeld het Lourdeskamp afgelast en dat tot 
tweemaal toe.  

Wat is echter het positieve nieuws? KSA Noordzeegouw 
organiseert het Lourdes kamp in de zomer van 2022! 
Jullie zomerkamp dit werkjaar is dus een 
buitenlandskamp te Lourdes samen met alle bonden van 
KSA Noordzeegouw. Lourdeskamp is een diepgewortelde 
traditie in KSA. We zijn al toe aan de 15de editie, ook al 
vindt het kamp slechts om de 4 jaar plaats.  

Het is samen epische momenten beleven zoals De Pic-du-
Pibeste overwinnen tijdens de bergtocht, meebrullen met 
de zangstonde en het Lourdeslied, alles geven met de 
sportdag en de Quest ... De vele activiteiten staan garant 
voor een berg schitterende herinneringen.  

Lourdeskamp is dus een onvergetelijke en unieke 
ervaring die je maar eens om de 4 jaar kan meemaken. 
Hou dus zeker onderstaande periode vrij!  

Meer concrete info volgt nog in het eerste semester via 
mail. 

Data: 20-28 augustus 2022  
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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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S’avonds om 20u op de startdag zal er ook terug een 
startreceptie zijn om het jaar goed te starten.Tijdens 
de startreceptie zal er ook een officiele opening zijn 
van ons nieuwe heem. Het was al klaar in maart maar 
door de corona konden we nog geen officele 
opening doen. Gelukkig Zijn de maatregelen 
verspoeld en is het mogelijk om dit te doen. 

Op zaterdag 13 november om 19u is het terug de 
dag van onze jaarlijkse herfstavond. Dit houdt in dat 
we jullie uitnodigen om croques monsieurs te komen 
eten à volonté. Deze worden vergezeld van een 
stevig groenten assortiment. Ook jullie ouders zijn 
welkom op deze leuke avond om een croque te 
komen eten en om de leuke toneeltjes van alle 
gastjes te komen bekijken. Waar het allemaal gaat 
doorgaan wordt nog gecommuniceerd. 
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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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EXTRA: Neem jullie fiets mee! 

Om 19u30 zal er opnieuw startreceptie zijn met 
groot kampvuur. We spreken opnieuw af aan ons 
heem! 

De doop voor de jonghernieuwers, dat wil zeggen: 
neem maar je vuile kleren mee! De leiders kijken er 
alvast naar uit, hopelijk jullie ook  . 

De zondag van Moerkerke kermis komen we samen 
om de jeneverbar samen te sjorren. Ontbijt wordt 
door ons voorzien! Tegen het tijd is voor jullie 
middagmaal, mogen jullie het pand verlaten. 
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Trek je stoute schoenen aan voor deze activiteit! 

 

Opgelet deze activiteit vindt plaats op een 
vrijdagavond!! Degenen die een noordelijk attribuut 
meebrengen krijgen een voordeel op de activiteit. 

 

16+’ers zijn welkom op Shuffle. Dit is een fuif 
georganiseerd door KSA Moerkerke in de factor 
club op het Kraanplein te Brugge. Dit is geen 
verplichte activiteit! 
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Zorg dat jullie proper gewassen zijn, kam jullie 
haren en haal de pot gel maar boven want op deze 
avond gaan jullie schitteren! 

 

Geen verplichte activiteit, maar wel een aanrader! 
De locatie ligt nog niet vast maar meer info volgt 
zeker nog! 

 

Een gewone activiteit, kom maar gewoon af! 

 

 



13 
 

Een goede vriend van onze Noorman komt op 
bezoek. Zien junder broave gewest? 

Een echte Noorse activiteit in putje winter! 

Opgelet deze activiteit vindt plaats op een 
maandagavond!! 

Extra: Iedereen neemt een cadeautje mee van max. 
5 euro.  

De eerste activiteit van het tweede semester. 
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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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Aaron heeft een oogje op onderstaande knappe 
deerne. Help jij hem de weg vinden?  
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Neem deze opgelost mee naar de eerste activiteit en 
ontvang een beloning! Veel succes! 


