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Elk zenne goeien dag  

We goan er dit jaar weere een lap up geven e. Twas weer 

geestig vorig jaar ma dit joar wordt beter. Hopelijk e junder 

al een goeie vakance gehad en zien junder weer kloar voor 

een leuk en goed gevuld KSA jaar.  

Ik zienen den antoine en worden bie gestaan in mien bladje 

door de volgende mensen 

Nicolas, Lowie & Guust  



1e semester Jonghernieuwers boekje 3 

Dikka picca’s van vorig jaar 
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Gele briefkaart van het Lourdeskamp aan het 

thuisfront 

Vandejoare zien we gegaan na Lourdes. Je witwel da 
stadje int Zuiden van Vrankriek waar da er vele mensen 
natoe gaan voor te bidden. Ewel da zien wunder dus 
ook me de ksa natoe gegaan. 
 
Den eersten dag was vooral up den bus zitten en de 
eerste ki nen brokke van een openingsviering volgen in 
Izehem om dan te gaan naar Lourdes. Up den busrit 
kregen we elke 10 minuten update van de locatie van 
ene Jules Sneppe, waarom we da moesten weten bluft 
nog assan een raadsel. Awe dan waren aangekomen en 
uze tenten adden upgezet en we doare nen berg 
beklommen ‘Pic Du Jere” noemt da. Kuje verzekeren 
twas nen pitigen beklimminge doe nog assan zjere in 
de kieten. Diezelfden dag was Laurean zen 
spreekpunten al up van ten tienen s’ochtends, je nieme 
vele kunnen klappen dus met andere woorden. 
 
De volgende dagen en we laten zien vo wa da KSA 
Moerkerke staat, namelijk nen deel deuregoanders die 
bie elk spel op et podium wil staan. Wunder adden 
namelijk de 1e plekke bie het kennismakingsspel (waar 
da Lukas der verre voor ad gezorgd dawe ma 1 
kampweide verantwoordelijke meer adden), de 2e en 3e 
plekke bie de Queeste (waar da Warre bie al de 
toeristen werd tope gestoken door het lot & da Kris 
tope me Viktor 2 grote deuregoanders waren bie den 
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andere groep) en de 1e plekke bie Sport & Spel. Gelik oe 
da Ward zoe zeggen, weren en podium plekke Dabei. 
Vo de reste vloog de tied voorbie en wen ons vre wel 
gejeund. 
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17/09 

Stoarte vant joare 

13u 30– 17u 

24/09 

Geweune ravotinge 

 19u – 22u 

8/10 

Geweune ravotinge 

 19u – 22u 

9/10 
 

Sjorren @de kerk 

8u30 – 12u 
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15/10 

Geweune ravotinge 

19u – 22u 

29/10 

Shuffle fuif (vrijblijvend)  
  

18/11 

Y-night (meer info volgt) 
 
  

19/11 

Herfstavond (meer info 
volgt) 

19u - …   

5/11 
Herfstavond 

filmpjes maken 

19u – 22u  
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3/12 
Tku zien da sint niclai 

komt 
 

19u – 22u  

10/12 
 

Geweune ravotinge 

19u – 22u  

10/07 – 19/07  

 

Kampe vant joare 

Kamp data 

11/02 
WC - tocht 

Neem een lunchpakket 
mee.  

 10u – 17u  

17/12 
Kerstmis pakt een 

cadeau mee van €5 

19u – 22u  
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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. Je moe nie 

peizen dat lik up schole is daje up nen banksje moet 

zitten en lusteren ze geven der nen skone droai aan. 

Je leert er alles al doende en krijgt tips mee van 

ervaren leiders. Nefest de sessies, lik oe daze da 

noemen, is er tied voor spellekes en kuje ki socializen 

met andere KSA’s. Daarbovenop eje ook elke avond 

nen 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 whatsapp bij jullie ouders terecht. 

Data: maandag 4 april t.e.m. zondag 10 april 
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Joepie 30  

Van 11 tot 14 aprille 2023 goan de vloamsche 

landschappen alwere blauwe kleuren deur Joepie 30! 

Zo'n 3.000 jonge gasten gelik us van 14 tot 16 jaar 

oenderd kilometer afleggen in vier dagen. Wunder 

en dabie 1 doel, geraken tot bij stad X. Deze tjolinge 

is een nen brokke van een traditie voor alle 

jonghernieuwers van KSA in gans Vlaanderen. 

In et 2e semester goan we mere info kunnen geven 

aan junder. 

Data: dinsdag 11 t.e.m. vrijdag 14 april 
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Leidersvoorstellinge 

Leider Nicolas 

Wuk doe je int leven? Studeren voor een brokke 
van een ingenieur 

E je al e vrijster? Bejoak gie  
Wuk doe je in je vrije tied ? Ksa, studeren & 

blommmen buiten zetten 
Anders nog 
specialigheden? 

Kunnen men knieschieve 
laten trillen 

Leider Guust 

Wuk doe je int leven? Slimme worden up sgole 
E je al e vrijster? Joak  
Wuk doe je in je vrije tied ? Werkn tot loate en ksa  
Anders nog 
specialigheden? 

Ken der goeste in  

Leider Lowie 

Wuk doe je int leven? Travakken bie telenet, 
balleke sjotten & KSA 

E je al e vrijster? Joak, ze zit in de tjiro 
Wuk doe je in je vrije tied ? Shotten, velokoers of 

otokoers 
Anders nog 
specialigheden? 

Kzien banauwd van 
spinnen 
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A je junder verveelt  

 

En a je je nog alsan verveelt, kiekt ier ke na toe: 

https://vls.wikipedia.org/wiki/Henne   

https://vls.wikipedia.org/wiki/Henne
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Elpt Laurean zen spreekpunten were te vinden   

Spreekpunten 
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Contacteuuu 

Nicolas Herrewyn:  0475 72 73 25 

nicolas.herrewyn@ksam.be 

Guust Vergauwe: 

 

0475 67 30 62  

guust.vergauwe@ksam.be 

Lowie Lameire:  0491 91 37 93 

lowie.lameire@ksam.be 

 

Algemene email: jonghernieuwers@ksam.be 

 

 

   KSA Moerkerke VZW 

    

 

 

 

    ksamoerkerke 

 

 

 

Volg ook de laatste feiten op onze website: 

www.ksam.be  

De communicatie doorheen het jaar zal gebeuren 

via Whatsapp. Hierbij zullen de nummers 

gebruikt worden die op het medische fiche staan. 

 
 

mailto:nicolas.herrewyn@ksam.be
mailto:%20guust.vergauwe@ksam.be
mailto:%20guust.vergauwe@ksam.be
mailto:lowie.lameire@ksam.be
mailto:jonghernieuwers@ksam.be
http://www.ksam.be/


1e semester Jonghernieuwers boekje 15 

Inschrijven 

Inschrijven kan via de website van de ksa naar de link: 
https://www.ksam.be/inschrijvingen/ 

of via de QR-code 

 
Volg hierbij de verschillende stappen van de google form. 
 
OPGELET: WE ZIJN VAN BANK VERANDERT. SCHRIJF DUS 
OVER NAAR HET NIEUWE REKENINGSNUMMER. DEZE 
WORDT ACTIEF IN DE LOOP VAN SEPTEMBER. HET KAN 
DUS ZIJN DAT ALS JULLIE JULLIE ZOON WILLEN 
INSCHRIJVEN IN DE EERSTE WEEK VAN SEPTEMEBER DAT 
ER EEN FOUTMELDING KOMT. 
 

 
  

https://www.ksam.be/inschrijvingen/
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Kweste van nog ki skone oplijstinge te en 

 

17/09: 13u30 - 17u 

24/09: 19u - 22u

8/10: 19u - 22u

9/10: 8u - 12u (sjorren @kerk)

15/10: 19u - 22u

29/10: Shuffle (ksa fuif = vrijblijvend)

5/11: 19u - 22u (filmpjes herfstavond)

18/11: (Y-night - meer info volgt)

19/11: Herfstavond (meer info volgt)

3/12: 19u - 22u (Als jullie braaf zijn geweest 
komt de SINT)

10/12: 19u - 22u 

17/12: 19u - 22u (cadeau ca 5 euro)

11/02: 10u - 17u (WC - tocht) (lunchpakket)


