
 Knapen voor dummies 1e semester 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freddy Blond Oar 

 



 Knapen voor dummies 1e semester 2022-2023 

Inleiding:  

 

Beste knapen, ouders van knapen, vriendinnetjes van knapen 

en andere aanverwanten van onze knapen.  

Het nieuwe KSA-jaar staat weer voor de deur en het belooft 

wederom een topjaar te worden. Dit is ondertussen al het 

44ste na elkaar en is tevens een record! Dit record is terug te 

vinden in het Guinness World Records boek op pagina 

Elvendertig. Geen zorgen je hoeft dit boek niet speciaal te 

kopen, je mag ons gerust op ons woord geloven. 

 Onze handleiding 'Knapen Voor Dummies' helpt jullie door 

dit KSA-jaar door het verschaffen van nuttige en minder 

nuttige informatie. Wederom hoef je je geen zorgen te maken 

want deze zijn vrij makkelijk van elkaar te onderscheiden. De 

data en de locaties van de verschillende activiteiten worden 

overlopen en de leidingsploeg van de knapen wordt 

voorgesteld verderop in deze handleiding.  

Indien er vragen of onduidelijkheden zouden opduiken, aarzel 

dan niet om ons te contacteren via mail, sms, postduif of 

rooksignalen.  

Mvg, Freddy Blond Oar 
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Kamp 2022 

 

Het kamp van de knapen ging vorig 

jaar door in vresse sur semois. Het 

was een top locatie om met de 

gasten zotte wandelingen en 

activiteiten te doen. We begonnen 

met een 2 daagse waar iedereen 

(buiten de leiding natuurlijk) heel 

hard heeft afgezien.  

 

Daarna hebben we de container uitgeladen, tenten op 

gezet en gesjord. Met de zware benen van de 2daagse 

hoorde je wel wat gezaag en viel er genoeg zweet. 

 

 De semois liep langs 

onze weide dus een 

frisse plons in de rivier 

konden we goed 

gebruiken op de 

warme dagen.  
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Spelletjes 

Je hebt een fles van 5l en 

een fles van 3l je wilt in 

totaal 4l hebben hoe doe je 

dit? (de persoon die het 

als eerste juist heeft 

vertelt aan leider jens 

krijgt iets van leider 

yorben) 
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Banleider 

Naam: Briek Lameire                                              

Gsm nummer: +32 468 29 07 24 

E-mail: briek.lameire@ksam.be 

Ervaring: 5 jaar 

 

Naam: Yorben De Baets  

Gsm nummer: +32 472 76 65 52 

E-mail: yorben.de.baets@ksam.be 

Ervaring: 3 jaar 

 

Naam: Jens Cocquyt 

Gsm nummer: +32 470 66 94 80 

E-mail: jens.cocquyt@ksam.be 

Ervaring: 6 jaar 
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Kalender  

Zaterdag 17 september: 13u 30 – 17u 

17 september is het startdag, hier begint jullie tofste KSA jaar ooit, 

knapen ’22-23’ .   

 @ KSA lokaal 

Zaterdag 17 september:  19u - … 

De avond na startdag is het weer de startreceptie samen met de 

Chiro.  

              @ lokaal Chiro: Visserstraat 2C Moerkerke 

Zaterdag 1 oktober: 19u – 22u  

Joepie we vliegen er weer in!! 

 @ KSA lokaal 

Zaterdag 8 oktober: 19u – 22u  

Jaja de kermis is er weer!! Deze activiteit kan je niet missen. 

 @ KSA lokaal 

Zaterdag 15 oktober: 19u – 22u 

Speciale activiteit, een roze badmuts is een aanrader. 

@KSA lokaal 

Zaterdag 5 november: 19u – 22u  

Bereid je maar voor op een echte herfst activiteit!! 

              @KSA lokaal 
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Zaterdag 12 november: 19u – 22u  

Het is bijna zover de Herfstavond komt in zicht, maar wat is een 

herfstavond zonder filmpjes? Neem dus maar allemaal jullie beste 

acteer skills mee.  @ KSA lokaal 

Zaterdag 19 november: 19u - … 

Het is weer onze jaarlijkse Herfstavond, Dit betekent croque-

monsieurs à volontééé. Twijfel zeker niet om samen met je ouders 

langs te komen. Een avond vol sfeer en gezelligheid verzekerd.  

Zaterdag 3 december: 19u – 22u 

De sint is weer in het land en hij komt deze avond een bezoekje 

brengen aan KSA Moerkerke. Hopelijk zijn jullie allemaal braaf 

geweest dit jaar. 

 @ KSA lokaal  

Zaterdag 10 december: 19u – 22u  

Tis bijna winter dus we gaan nog een keer alles geven é 

@ KSA lokaal 

Zaterdag 17 december: 19u – 22u 

Kerstmis komt stil aan in zicht. Dus het is tijd voor een echt KSA 

kerstfeestje, vergeet zeker geen cadeautje van +/- 5 euro.  

@KSA lokaal 

Dit is ook de laatste activiteit van het semester, meer info voor het 

volgende semester volgt! 

Zaterdag 4 februari: 19u – 22u 

Start 2de semester 
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Belangrijke info! 
 

Vanaf dit werkjaar hebben wij een nieuwe 
bankrekening, alle elektronische betalingen zouden op 
deze rekening moeten komen.  
 
Bedankt! 
 
Rekeningnummer: BE89 1030 8101 6185 
 


