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Gegroet KSA’ers! 

Ik ben Kolonel Vanderzucht en ik heb een groot 

probleem! Onze kazerne ligt in Moorslede en 

daar is iets vreselijks gebeurd. We zijn overvallen 

door het leger van kolonel Vandesijpe! Dus wij 

hebben hulp nodig om het leger te verslaan en we 

dachten aan de stoere mannen van KSA 

Moerkerke. Ik zie jullie vrijdag 19 februari in 

mijn kazerne.  

Tot binnenkort! 

Kolonel Vanderzucht 

 



• Elektronische apparaten 

o Zoals GSM, IPad, computer, Playstation, 

X-BOX…  

• Snoepjes of koekjes 

• Vriendjes of vriendinnetjes 

 

 Wat heb je nodig op missie? 

KSA-uniform  Buitenschoenen  Hoeslaken en kussensloop  

Een dikke 
trui 

 Pantoffels  Keukenhanddoek  

2 lange 
broeken 

 Pyjama  Aardappelmesje (enkel 
Jongknapen) 

 

Mondmasker  Tandenborstel en 
tandpasta 

 Eventueel 

Ondergoed  Handdoek   Kussen  
Sokken  Zeep en shampoo   Strip / gezelschapspelletjes  
T-shirts  Kam  Zaklamp  
Regenjas  Slaapzak  Knuffelbeer  

BELANGRIJK:  Kids-ID en (ev.) medicatie afgeven aan de leiders bij vertrek!  

VERBODEN: 

 

  

 

Waar en wanneer? 
We gaan allemaal samen op missie naar het jeugdhuis  

De Touwladder, Ledegemstraat 13, 8890 Moorslede.  

Deze missie start op vrijdag 19 februari om 18u30 en  

eindigt op 21 februari om 13u 

INSCHRIJVEN 

De prijs van het winterweekend bedraagt €40. U kan uw zoon inschrijven 

door het online inschrijvingsformulier via www.ksam.be/inschrijvingen-

winterweekend in te vullen en het bedrag te storten naar BE24 7380 

1302 8738 met als vermelding <Volledige Naam + Winterweekend 

2021>.  

LET OP: De deadline voor het inschrijven is zondag 5 februari. 

http://www.ksam.be/inschrijvingen-winterweekend
http://www.ksam.be/inschrijvingen-winterweekend


 Vervoer 
We vetrekken op 19 februari aan het KSA lokaal (Belle Maertensstraat 48 

Moerkerke) om 18u30 richting Moorslede. Bij de online inschrijving zal er 

een link staan om te carpoolen. Als het mogelijk is om te voeren en/of te 

halen, dan voegt u via de link uw gegevens in (GSM-nummer, é-mailadres, 

naam van uw zoon en hoeveel beschikbare plaatsen er zijn). Als het niet 

mogelijk is om te voeren, dan kunt u de naam van uw zoon ook via dat 

bestand toevoegen aan een auto en zo verder af spreken met de ouder die 

rijdt. Vertrek ook met een gevulde maag, want wij hebben vrijdag avond 

geen avondmaal voorzien.  

Op 21 februari om 13u verwachten wij jullie terug in Moorslede (Jeugdhuis 

De Touwladder, zie adres) om uw zoon en eventueel andere KSA’ers mee te 

nemen richting het thuisfront. Gelieve in het voertuig te blijven zitten om het 

coronaproof te houden, we zullen uw zoon en eventueel andere jongens 

brengen.  

LET OP: Deze regeling zouden wij graag hanteren maar als we dit moeten 

aanpassen door COVID-19 zullen wij het nog laten weten.  

Bij problemen of vragen kan u altijd bij de kampleider Victor terecht (zie 

contactgegevens). 

Contactgegevens 

Banleiders  

• Kabouters : Tristan Vandenbon +32 (0)487 40 88 48  

Tristan.vandenbon@ksam.be 

• Pagadders : Lander Mus +32 (0)468 15 57 04  

Lander.mus@ksam.be  

• Jongknapen :  Jens Cocquyt +32 (0)470 66 94 80 

Jens.cocquyt@ksam.be 

Kampleider 

• Victor Ghyssaert: +32 (0)493 07 67 71 

Victor.ghyssaert@ksam.be 

 TOT BINNENKORT! 


