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Welkom bij de Jongknapen!
Gegroet
Vanaf nu willen wij jullie van harte welkom heten bij de
leukste, stoerste en leukste ban, de Jongknapen. Het
werkjaar gaat terug bijna van start met nog enkele dagen
wachten. Wij hebben er al enorm veel zin in.
Vanaf 17 september is er eindelijk terug KSA en kunnen we
weer ravotten als nooit tevoren. Dit jaar staan er natuurlijk
weer toffe activiteiten op de planning en 2 kampen. Het
winterweekend en dit jaar is het een bondskamp! De data
van deze kampen staan ook in dit boekje dus zorg dat je niet
op reis bent om het kamp niet te missen!
Lees gerust verder in dit prachtige stukje literatuur en dan
zien we je hopelijk op 17 september aan ons heem voor de
fameuze startdag!

Tot dan
Mirapjre
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Wat hebben wij uitgespookt op kamp?
De nar had hulp nodig en liet ons afreizen naar het pittoreske
Wellen. Daar brachten wij enkele dagen door om de
onderdrukking van de Saksen tegen te gaan. We moesten
onder andere de Graal zoeken op een lange tocht, maar
tevergeefs. De prachtige prinses moest ook gered worden,
want de krachtige Saksen hadden haar ontvoerd. We hadden
ook een dropping waar de Saksen elk moment uit de bossen
konden springen en we dus de gasten alleen lieten lopen. Op
het nachtspel … Dat moet je maar vragen aan jullie leider Miel.
Hieronder zijn nog enkele kiekjes te vinden van ons avontuur
tegen de Saksen.
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Maak kennis met jullie sterke,
stoere, dappere (en nog veel meer)
leiders.
Het is tijd om kennis te maken met jullie leiders van dit jaar! We
beginnen eerst en vooral met de nieuwkomers, we hebben
leider Jurre een vastberaden en hard werkende nieuwe leider van
de KSA. Het is misschien zijn eerste jaar als leider maar de leiding
ploeg is zeker dat hij dit goed zal doen!

Dan hebben we leider Pieter-Jan ook wel Pietje genoemd (ja, je hebt
dat goed gelezen… pietje). Hij staat al langer dan vandaag gekend
voor zijn ”care free” attitude. Wees maar zeker dat deze leider voor
veel toffe activiteiten zal zorgen.
Daarna hebben we (voor velen van jullie) een
welgekende leider in jullie ban… Het is natuurlijk
niemand anders dan leider Raf. Met zijn prachtig haar,
domme mopjes en gekke ideeën zal hij weer paraat
staan om voor jullie terug een tof jongknapen jaar te
geven. Dit is namelijk de tweede jaar op een rij dat hij de
jongknapen ban heeft en vorig jaar was hij de
banleider.
Over banleiders gesproken hebben we nog 1 leider over
in jullie ban. Dit is namelijk jullie banleider: leider Miel.
Velen van jullie zullen deze leider ook nog
kennen van jullie laatste jaar als pagadder. Miel komt
terug naar de jongknapen ban met veel
enthousiasme want 2 jaar geleden had hij ook de
jongknapen als ban. Zijn jullie klaar voor het beste KSA
jaar tot nu toe? Jullie leiders alvast wel!
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Jullie (toffe) leiders

Banleider
Naam : Miel Vanhulle
Gsm nummer : 0492 86 09 31
Email : miel.vanhulle@ksam.be

Andere leiders

Naam : Raf De Soete
Gsm nummer : 0468 56 86 75
Email : raf.de.soete@ksam.be
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Naam : Jurre Hobus
Gsm nummer : 0468 46 38 07
Email : jurre.hobus@ksam.be

Naam : Pieter-Jan Van
Hoorenweder (Pietje)
Gsm nummer : 0493 33 12 79
Email : pieterjan.van.hoorenweder@ksam.be
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De Agenda
Alle activiteiten vinden plaats in ons heem: Belle
Maertensstraat 48, Moerkerke. Tenzij het anders vermeld
wordt.

Zaterdag

17 september (13u30 – 17u)

We starten het jaar natuurlijk met een startdag. Hier zullen
we jullie terug verwelkomen in de KSA en neem je vrienden
alvast mee want de eerste 3 activiteiten zijn probeer dagen!
Vanaf 19u ben je welkom in het lokaal van de Chiro voor
onze jaarlijkse startreceptie. Daar zul je kunnen genieten van
een hapje, een drankje en een babbeltje met jullie favoriete
leiders.

Zaterdag

1 oktober (14u – 17u)

Normale activiteit (probeer activiteit, neem jullie vrienden
mee!)

Zaterdag

8 oktober (14u – 17u)

Normale activiteit (probeer activiteit, neem jullie vrienden
mee!)

Zaterdag 15 oktober (14u – 17u)
Normale activiteit
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Zaterdag 29 oktober (14u – 17u)
Normale activiteit

Zaterdag 19 november (14u – 16u)
Het is weer tijd om ons voor te bereiden op heerlijke
croque monsieurs en leuke entertainment op onze
Herfstavond. Dit evenement begint vanaf 19u. Meer info
volgt.

Zaterdag 26 november (14u – 17u)
Normale activiteit

Zaterdag 3 december (14u – 17u)
Onze beste vriend Sinterklaas en onze kapoen Piet zijn terug
in het land! Zorg maar dat je braaf geweest bent dit jaar,
want hij zal eens op bezoek komen.

Zaterdag 17 december (14u – 17u)
Kerst komt eraan en dat zullen we weer samen vieren!
Vergeet geen cadeautje mee te nemen ter waarde van
maximum €5.

KSA MOERKERKE

8

Zaterdag

4 februari (14u – 17u)
Normale activiteit

Belangrijke data om alvast te
noteren in de agenda!
Winterweekend: 24 – 26 maart 2023
Een leuke voorproever voor wat er te wachten
staat op zomerkamp.
Meer info volgt.
Zomerkamp: 13 – 19 juli 2023

Meer info volgt.
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Spelletjes
Als je alle spelletjes hebt gemaakt kan je een prijs winnen, breng ze
mee op de startdag!

Vind jij de 6 verschillen?
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Kan jij leider Miel helpen zijn tjoep terug te vinden van de
thermos?
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Belangrijke info

➢ Startreceptie 17/09/’22
Dit is om 19u aan het heem na startdag. Daar kunnen jullie
samen met je ouders genieten van een drankje om het nieuwe
jaar in te leiden.
Als jullie niet naar de startdag kunnen komen, kan je de twee
volgende activiteiten ook langskomen om eens te
proberen.

➢ Herfstavond 19/11/’22
Na drie jaar is het weer tijd om croque monsieurs te eten tot
je niet meer kan. Nodig al je vrienden uit en begin maar te
wedden wie het meeste croque monsieurs op kan eten.

➢ Winterweekend 24 - 26/02/’23
Midden in de winter gaan we weer een weekendje op
avontuur. Leg je bodywarmer en je botten al klaar, want het
zal koud zijn.

➢ Zomerkamp 13 - 19/07/’23
Dit jaar gaan we op bondskamp. Dat wil zeggen dat we met
elke ban op kamp gaan. Zeker de moeite waard!
LET OP!!
REKENING NUMMER VERANDERD NAAR:
BE89 1030 8101 6185
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