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Voorwoord bondsleider
Beste KSA-vrienden,
Na een spetterend werkjaar is het opnieuw zover! We kunnen het jaarthema ‘spelen is troef’ afsluiten na een
prachtig kamp te Kaulile.
Dit jaar vliegen we erin met het nieuwe thema ‘kameraad²’. Dit is tenslotte waar KSA om draait! We smeden al
spelend vriendschappen voor het leven.
Het belooft weer een druk en plezant jaar te worden! Met de komst van dat nieuwe jaar zijn we natuurlijk ook heel
blij om 4 nieuwe leiding te verwelkomen. Artho, Lars, Jarne en Wouter komen ons team versterken. Ook zij zullen
hun steentje bijdragen in het uitdragen van de waarde ‘vriendschap’.
Deze nieuwe start brengt bovendien nieuwe evenementen met zich mee. Bovenop de vriendschappen bij de leden
en de leiding, is het natuurlijk heel belangrijk dat ook jullie, de ouders, onze vrienden worden en blijven. Daarom
hopen we jullie te mogen ontvangen op onze opendeurdag (10/09), Meet the parents (1/10) en de vernieuwde
digimontage (22/10). Kom zeker eens een kijkje nemen op deze dagen!
Tot slot zou ik graag nog enkele mensen bedanken. Eerst en vooral verdienen onze kampkoks een hele dikke merci. Ze hebben dit jaar onze buiken weer goed gevuld met fantastisch lekker eten! Vervolgens wil ik ook de leiding en
volwassen begeleider, Phillippe, bedanken. Zij zetten zich wekelijks in om de leden keer op keer een fantastische
middag te laten beleven.
Als laatste bedank ik ook graag onze leden, en jullie, al de mensen die ons steunen. Bedankt om er altijd te zijn en
deel uit te maken van onze KSA, waar we toch trots op mogen zijn!
Tot zaterdag!
Arthur
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Voorwoord volwassen begeleider

Beste ouders,
Nog steeds sta ik u te woord als volwassen begeleider....
Maar wees gerust, met nog steeds evenveel goesting als 9 jaar geleden, toen ik eraan begon. Bij
gebrek aan kandidaten opvolgers doe ik er nog een jaartje bij, ik wil de groep immers niet in de steek
laten. De vacature staat wel nog steeds open!
Dankzij enkele bereidwillige ouders en oud-leiders werden Ilse en ik afgelopen zomer vervangen als
kookouders op het kamp. Een combinatie van enkele vaste waarden en enkele nieuwe gezichten
zorgden ervoor dat de hongerige magen werden gespijsd. Mijn dank aan onze opvolgers! Om het iets
comfortabeler te maken, is het team wel nog op zoek naar enkele versterkingen, zie ook achteraan
deze Landsknecht.
We staan alweer voor een uitdagend werkjaar: het Corona-verhaal ligt nu hopelijk eindelijk achter ons
en we kunnen ons terug focussen op normale activiteiten. De leidersgroep onderging enkele belangrijke wijzigingen: 6 oud gedienden namen afscheid; 4 nieuwe leiders staan vol enthousiasme klaar om
hun talenten te tonen. Ook aan de ‘top’ staat een bijna volledig nieuw team: Arthur, die vorig jaar samen met Lennert ad interim bondsleider was, neemt dit jaar de volledige verantwoordelijkheid op zich.
Hij wordt daarbij bijgestaan door de andere verkozen bondsraad leden: Dago, Bavo en Jens.
Afgelopen week werd veel energie gestoken in de voorbereidingen van de opendeurdag; een (bijna)
voltallige leidersgroep trotseerde ‘s avonds regen en wind om alles klaar te krijgen. Overdag werden
meerdere scholen bezocht om leden te werven voor het nieuwe werkjaar.
We hopen dan ook op een mooi aantal nieuwe leden én een massale opkomst op de activiteiten.
Wat de ouderactiviteiten betreft, zijn we sinds vorig jaar op zoek gegaan naar andere formules; de
een al geslaagder dan de andere. Dit jaar doen we dat opnieuw: de vroegere Digimontage wordt dit
jaar een Digidorp en ook Meet the Parents zal in een ander kleedje zitten. We hopen alvast dat deze
vernieuwingen ervoor zorgen dat de ouders in grotere getale aanwezig zijn op deze activiteiten. De
opkomst op onze Terugkomdag in juli was alvast een opsteker.
Het mag duidelijk zijn dat we uitkijken naar een zeer geslaagd werkjaar: ikzelf en de leidersploeg zijn er
alvast klaar voor om onze ‘kameraden in het quadraat’ te entertainen!
Tot zaterdag!
Phil(ippe)
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Leeuwkes op kamp
Dag 5: Dagtocht
Na de eerste nacht op kamp voor de leeuwkes, begon
belangrijke dag, het was namelijk dagtocht! Na een
goed ontbijt vertrokken we op stap. Vrolijk en gezwind
zetten we de ene stap na de andere. En met wat liedjes zat de sfeer er al snel goed in. De leeuwkes liepen
dan ook zeer goed door, zo goed zelfs, dat de leiding
besloot om nog een omweg te maken. En net iets na
lunchtijd kwamen we aan bij het zwembad. Na een
namiddag waterpret keerden we terug naar het heem,
waar we aankwamen na een tocht van maar liefst 10
kilometer. Nadat de leeuwkes nog hun brieven hadden
geschreven, gingen de leeuwkes naar hun
bed, waar ze al snel uitgeput in slaap vielen.
Dag 6: Kroegenspelen & Quizz
Hoewel de dagtocht bij sommigen nog in
de beentjes zat, maakten de Leeuwkes zich
op dag drie van het kamp klaar voor alweer
een spetterende dag! Na een stevig ontbijt
trokken ze naar Saloon The Lazy Tramp
waar ze afgesproken hadden met Ringo Bar
Star. De barman was deze keer niet alleen!
Mijnwerker Sylvester Stronzo, een van
Ringo’s vaste klanten, hing er aan de toog.
Sylvester had de nacht doorgebracht in de
mijn op zoek naar goud en was uit op wat
ontspanning. Hij vertelde over hoe hij vroeger volledig tot rust kwam wanneer hij met
zijn vrienden “Italiaanse kermis” speelde.
Aangezien de Leeuwkes wel wat rust
konden gebruiken na de zware dagtocht
stelden ze voor om samen enkele Italiaanse
spelletjes te spelen. De mijnwerker was erg
enthousiast en bouwde in geen tijd verschillende kermisstandjes op.
De Leeuwkes daagden elkaar de hele
voormiddag uit voor shoot-outs, lassowerpen, katapult- en kruisboogschieten,
hoefijzerwerpen… Tot Sylvester ineens
telefoon kreeg van zijn kameraad, die had
opnieuw goud gevonden en had hulp nodig
bij het opgraven. Net voor zijn vertrek werd
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de mijnwerker toch even op de rooster gelegd door
de Leeuwkes, de Sheriff had hem namelijk als een van
de verdachten van de diefstal aangeduid. Stronzo geloofde zijn oren niet en vertelde de Leeuwkes dat hij de
hele week in de mijn had gewerkt en dus onmogelijk de
dief kon zijn. Nadien nam hij afscheid van de Leeuwkes
die hem, ondanks zijn alibi, precies toch niet volledig
vertrouwden.
Dag 7: 6 urenspel
Dag 6+1 van het zomerkamp, een symbolisch getal
voor de Leeuwkes want er zou die dag 6 uren aan

één stuk doorgespeeld worden! Maar vooraleer naar

en vele gokken later, wist het groene team de locatie

het bos te trekken, nog even genieten van een lekker

te achterhalen.

ontbijt, met liefde gemaakt door de koks. Na een

Toevallig waren de vaten dichtbij de hut van Pascarti

boterham of 6, gingen de leeuwkes vervolgens op pad

van de trein gedonderd en dus werd in het volgende

richting oerwoud. Luidkeels zingend en zoekend naar

deel van het spel een heuse zoektocht op poten gezet.

de waarzegster, die hen meer zou kunnen vertellen

De vaten werden één voor één gevonden en tot bij de

over de gestolen whiskyvaten, vervolgden ze hun tocht.

hut gebracht, tenminste als de Leeuwkes de boeman-

Eens bij het bos aangekomen, doemde er van tussen

nen te slim af konden zijn. Deze waren handlangers

de mist en het dichte struikgewas een klein hutje op.

van de whiskydief en probeerden de vaten opnieuw te

De rook blies in kleine wolkjes doorheen de schoor-

ontfutselen. Gelukkig lukte het na een middag vol avon-

steen en aan de voordeur stond een raar, kranig

tuur om alle gestolen vaten te verzamelen.

vrouwtje, het vuil bijeen te vegen met haar bezem en

De succesvolle middag en terugkomst van de whisky,

wiebelende boezem. De dame was ondanks haar 60

werd ’s avonds in Ringo’s saloon wild gevierd en vele

lentes nog bijzonder kwiek en helder van geest. Tussen

stamgasten van het dorp passeerden de revue,

het vegen door, maakte ze kennis met de Leeuwkes en

waaronder Sherrif McShroom, Stronzo de mijnwerker,

liet ze trots haar woonplaats zien. Mensen noemden

Pascarti de waarzegster, maar ook een nieuwe dorps-

haar waarzegster Pascarti en kwamen vaak langs in

figuur, die de Leeuwkes nog niet eerder hadden gezien:

de hut om hun toekomst te laten voorspellen. Wan-

Peter Pater Peter, de lokale priester van het dorp. De

neer de Leeuwkes echter vroegen naar de whiskyva-

zoektocht naar de whiskydief ging echter voort. Want

ten, stak de vrouw snel haar hand uit: ‘eerst betalen

na deze spannende dag, waren de Leeuwkes opnieuw

vooraleer je informatie kan achterhalen.’ Zo moesten

een stap dichter gekomen bij de waarheid. Één ver-

de Leeuwkes eerst leventjes verzamelen om vervol-

dachte kon alvast van de lijst geschrapt worden! Ge-

gens te mogen gokken op de kaart waar de whiskyva-

zien waarzegster Pascarti de Leeuwkes zo goed had

ten verstopt lagen. Na het bouwen van een groot kamp

geholpen, werd ze niet langer verdacht als whiskydief.

Wie zei wat op kamp?
Koppel de juist naam aan de bijhorende zin

Leider wist je dat er een orka in mijn bed ligt?

Axl

Gewoon allemaal kalm blijven!!!

Oscar

Leider ik ga ooit een raket bouwen.

Elias

Mag ik al de dennenappels oprapen?

Leider Vic

En nu maken we het zandkasteel extra groot.

Leider Nils

Mag ik leider Vic wakker maken?

Leo

Waar is de pipibeek nu leider?

Otto

Kheb super lekker gegeten… een boterham met kaas.

Adriaan

Leider ik kan de griddy!

George

Met mijn hoed ben ik een echte cowboy.

Ahir

Wij zijn ten minste flinke kindjes.

Jules
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Programma 1e trimester: Anigaf
10/9

sesam sluit u
Opendeurdag

17/9

anigaf komt kijken

24/9

anigaf verkent de villaage

1/10

anigaf audit de auders
Meet The Parents: info volgt

8/10

anigaf creert costuums

15/10

anigaf verenigt de vrienden
Vriendjesvergadering: de leeuwkes nemen
hun vriendjes mee

22/10

anigaf kijkt naar het kaulille kamp
Digi dorp: info volgt

29/10

anigaf is beest in het bos met bater baviaan

5/11

Geen vergadering

12/11

één tegen één der één

19/11

daans dirigeert

26/11

aginaf cohereert confetti

3/12

anigaf sympathiseert
Sinterklaas
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10/12

anigaf stelt deftige debby voor

17/12

start de stoet

Piepjonknapenkamp
Dag 1
Het was zover, 1 augustus, de dag van ons jaarlijks
zomerkamp. We verzamelden allemaal tesamen aan
Gent sint-pieters, waar we afscheid namen van onze
lieve mama en papa en stapten richting ons perron
voor de trein richting kampplaats. Eenmaal daar
aangekomen was het middag. We smulden in groep
van ons overheerlijk lunchpakket, gemaakt door onze
ouders. Na deze overheerlijke maaltijd namen we onze
valiezen en maakten we onze bedjes slaapklaar. Nadat
onze bedjes waren gemaakt verkenden we de kampplaats en speelden we een paar toffe spellen in het
hoge gras, waarbij het gras bijna aan onze oksels kietelde. Na deze spelen was het tijd voor onze allereerste maaltijd van de koks, die natuurlijk overheerlijk was.
Na deze maaltijd kwamen we een superhelden Academie tegen waarbij we Batman, Mr. Incredible en de
enige echte Captain America ontmoetten. Dit zouden
onze 3 leerkrachten worden, waarbij we leerden hoe je
een echte superheld kan worden. De piepjongknapen
wilden allemaal echte superhelden worden en meldden
zich aan met hun inschrijving die ze elk om beurt deden
bij Captain America, terwijl Batman de pasfoto voor
hun superheldenpaspoort nam.
Dag 2
Dag 2 was aangebroken. De piepjongknapen maakten
zich klaar voor het stevige ontbijt, want dit hebben
superhelden nodig om op krachten te komen. Na
het ontbijt kwamen ze Captain America tegen met
een groot bord met verschillende krachten op: deze
waren intelligentie, snelheid, kracht en uithouding.
Ze moesten allemaal 1 tegen 1 strijden om naar de
eerste plak te gaan, waarbij de bovenste bij iedere
kracht in de Endgame zat. Wie hierbij de winnaar was,
kreeg deze krachten allemaal. Toen kwam Batman
langs, want Captain America kreeg een oproep uit
Gotham. Batman toonde het hele parcours voor aan
de 4 finalisten. De 4 finalisten waren Timo, Rayan, Juul
en Wannes. Batman legde een mooie tijd vast op het
parcours, maar er was 1 iemand die de beste tijd had:
dit was Timo. Na deze spannende Endgame kwamen
Mr. Incredible en Captain America langs met de

belangrijkste papieren voor de piepjongknapen die ze
niet mochten kwijtraken: dit was hun superheldenpaspoort met hun krachten erop en hun eigen foto die ze
mochten versieren naar hun favoriete superheld. Toen
het avond was gingen ze sluipen in het bos, waar ze onverwachts bezoek kregen van de joker. Nadat de joker
gevlucht was van de pieps, begonnen ze de leiding te
zoeken in het bos. Na een 10- tal minuten vonden ze de
leiding en begonnen ze te sluipen. De piepjongknapen
slaagden erin toch wel veel in het kamp van de leiders
binnen te dringen en werden hiervoor beloond met
véél snoepjes. Na deze activiteit gingen we terug naar
onze kampplaats om te slapen. Daar kregen we nog
eens bezoek van de joker. Toen alles veilig was en de
joker nergens meer te zien was konden wij gaan slapen
en dromen over de dagen die eraan kwamen.
Leider Bryan
Dag 3
Na het heerlijke ontbijt op dag 3 trokken de piepjongknapen hun boskleren aan. Eenmaal aangekomen in
het bos werden we opgewacht door Batman en een
militair. Ze vertelden de pieps dat de superheldenstad
genaamd Gotham dringen hulp nodig had. De piepjongknapen konden de stad heropbouwen en de schurken,
genaamd Joker en Doofensmitz, verjagen door zoveel
mogelijk leventjes van het andere team te verzamelen.
Het team dat de stad het best heropgebouwd had was
het team van Wannes. Na dit heuse bosspel keerden
we terug naar het heem waar we lekkere wraps gegeten hebben. In de namiddag zochten we verkoeling
aan de hand van waterspelletjes met de jongknapen,
hierbij was Jules een uitblinker, hij wist alle jongknapen
te verslaan! Na het avondmaal vertelde leider Simon
een verhaal over de stad Gotham. Tijden het verhaal
verscheen opeens The Joker in de kamer! Dat was
schrikken! En zo kwam er alweer een einde aan dag 3.
Leider Simon Van Oost
Dag 4
Het was alweer dag 4 van het kamp. De piepjongknapen ontwaakten wederom voor een prachtige dag vol
spel en plezier. Er was echter een klein probleempje:
Mr. Incredible had de avond ervoor iets te lang op café
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gezeten en hij was daarbij zijn fiets verloren. Hij had

Zij hadden onze hulp nodig om de Superhelden stad

enkel nog een paar aanwijzingen van waar hij die avond

genaamd Gotham terug op te bouwen. Gotham was

was geweest. Hiermee moesten de piepjongknapen

namelijk verwoest door de Joker. In de namiddag werd

aan de slag. Stapje voor stapje probeerden ze de fiets-

Captain America ontvoerd maar dankzij de goede inzet

onderdelen te vinden en het ding terug samen te stel-

van de Piepjongknapen konden wij hem bevrijden. Na

len. Het werd een heuse staptocht van minstens 15

uren in het bos, was er s’avonds een tekencontrole

kilometer, maar het lange marcheren loonde wel: de

waarbij Adriaan de winnaar/pechvogel was met de

pieps slaagden erin alle onderdelen terug te vinden en

meeste teken.

de fiets van Mr. Incredible terug in mekaar te steken.

Leider Simon Van Lanckere

Voor hem kwam dit als een ware opluchting, want ook
zijn Superheldenmobiel was in onderhoud. Dankzij de
piepjongknapen had hij toch nog een manier om zich

Na het ontbijt gingen de piepjongknapen terug naar

snel verplaatsen in de strijd tegen Doofenschmirtz en

de kamer. Daar troffen ze Mister Incredible aan die

de Joker, die nog in volle gang was.

vastgebonden was op een stoel. Al snel werd duidelijk

Leider Jens

dat er kwaad opzet mee gemoeid was. De pieps had-

Dag 6

den meteen door wie de daders waren, Dovenschmirtz
en de Joker. Ze hadden de dag ervoor een brief aan de

Dag 6 was aangebroken. De zon die scheen door de

deur gehangen met een dreigende boodschap.

gordijnen en de muziek van de buren zorgden ervoor

De pieps konden Mister Incredible bevrijden door

dat de meesten al wakker waren, behalve leider

meerdere puzzels en raadsels op te lossen. Mister

Jens en leider Simon die nog sliepen als een roosje.

Incredible was zeer blij toen de piepjongknapen hem

Na het ontbijt kregen de pieps bezoek van de enige

eindelijk konden bevrijden. Na de goede afloop trokken

echte Capitain America. Hij kwam op bezoek om de

de pieps naar de thematent. Ze werden verwelkomt

Piepjongknapen te vorderen tijdens hun superhelden

door de superhelden voor een eindevaluatie van hun

kamp. Hij leerde de ons hoe je een mooi schild kan

kamp. Na een lastig kamp werden de pieps beloond

knutselen. Met mooie verf en karton maakten wij

voor hun harde werk, ze zijn allemaal geslaagd als

de stevigste schilden die er waren. Stuk voor stuk

superhelden. Maar dit mooie moment werd verstoord

waren het kunstwerken, maar dit duurde niet lang.

door de Joker en Dovenschmirtz, ze wouden wraak

In de namiddag trokken de pieps ten strijde met hun

nemen omdat Mister Incredible was bevrijd.

zelfgemaakte schilden en zwaarden. De pieps waren

Nu de pieps echte superhelden waren, lieten ze zich

verdeeld in twee teams en gingen elkaar te lijf. Je kon

niet meer doen. Ze hielpen de superhelden met de

met de zwaarden zo hard slaan als je kon en het deed

twee slechterikken in de superhelden mobiel te duwen.

alsnog geen zeer. Vraag maar aan Wannes die de volle

Zo werd nog eens duidelijk dat de pieps echte super-

lading kreeg. Na het avondeten keken we met z’n allen

helden zijn geworden.

naar een toepasselijke film genaamd de Heroics. Moe

Leider Victor

maar voldaan kropen de piepjongknapen in hun warme
nestje.
Dag 7 brak aan.
Na een stevig ontbijt gingen we richting het bos voor
een achturenspel. Eenmaal daar aangekomen, kwamen wij Mister Incredible en Captain America tegen.
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Dag 9

Programma 1e trimester: Wij reizen door de tijd
10/9

De pieps gaan op tijdreis
Opendeurdag

17/9

De piepjongknapen reizen naar de middeleeuwen

24/9

De piepers gaan de strijd aan met kapitein zwartbaard

1/10

De pieps reizen terug naar Olympia
‘s Avonds: Meet The Parents -> info volgt

8/10

De piepjongknapen strijden mee in de Guldensporenslag

15/10

De piepers gaan naar een stal in Betlehem

22/10

De pieps komen in contact met de Schotse clans
Digi dorp -> info volgt

29/10

De piepjongknapen bouwen Rome op 1 dag op

5/11

De leiders proberen de tijdmachine te repareren
Geen vergadering

12/11

De pieps ontmoeten een man genaamd Einstein

19/11

De piepjongknapen maken een vuurtje met de oermensen

26/11

De piepers zijn rebels met Che Guevara

3/12

Er stapt een oude wijze uit de tijdmachine
Sinterklaas

10/12

De Pieps verkennen Atlantis

17/12

De piepjongknapen reizen naar Pleinstein
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(Extra) kookouders gezocht!

KSA Sint-Lieven Jongens zoekt kandidaat-kookouders. Verschillende van de vrijwilligers uit de vorige kookploeg
hebben na veel jaren dienst afscheid genomen, dus zijn we op zoek naar nieuwe helpende handen die eten op
tafel willen toveren tijdens onze toekomstige kampen.
Wie hebben we nodig?
-

Enthousiaste helpers met een hart voor de jeugdbeweging

-

mensen die KSA willen helpen en steunen;

-

mensen die op zoek zijn naar combinatie van werken en plezier maken;

-

mensen die zich kunnen inleven in de leefwereld van de jeugd;

-

mensen die hun kind(eren) onafhankelijk en zelfstandig kunnen laten zijn;

-

Kookervaring voor groepen = pluspunt, maar geen must

-

Vrij tussen kerst en nieuw voor de kerstkeuken

-

Of vrij van 1 t.e.m. 5 augustus voor zomerkeuken 1

-

Of vrij van 5 t.e.m. 10 augustus voor zomerkeuken 2

Interesse?
Mail naar aderycke@hotmail.be of philippe.vanhecke@telenet.be en laat weten voor welke periode we jou mogen
contacteren (kerstkeuken, zomerkeuken 1 of zomerkeuken 2)
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Jongknapen op kamp
Dag 4
Na een goede nachtrust, stonden de jongknapen op
op dag 4. Na een stevig ontbijt, vlogen we er direct
in. De jongknapen speelden verschillende spelletjes
buiten onder de Limburgse zon. Maar van al dat spelen
kregen we uiteraard wel wat honger. En aangezien de
knapen op tweedaagse waren, besloten we om hun
vuren eens uit te testen. We haalden onze innerlijke
kok boven om op deze vuren onze eigen maaltijd voor
te bereiden. We kregen allerlei ingrediënten van de
koks, maar vonden dat dit niet voldoende was voor
een echt feestmaal. Daarom besloten we om de hulp
van de buren in te schakelen, en een kleine ruiltocht
te doen. Na de ruiltocht konden we er echt in vliegen.
De taken werden verdeeld: er werd vuur gemaakt,
groentjes gesneden, de tafel gedekt… Na al ons werk,
konden we onszelf belonen met een heerlijke maaltijd.
Hierna trokken we de dorpskern van Kaulille in, om
een dorpspel te gaan spelen. Hiervoor werden we
verdeeld in 3 motorbendes. Dan was het de bedoeling
om met onze blaaspijpen Vlaanderen te veroveren, en onze motorbende zo veel mogelijk
uit te breiden. Er werd stevig gestreden,
en de motorbendes verspreidden zich
over heel Vlaanderen. Om deze dag nog in

de geschiedenis van de jongknapen en
piepjongknapen. De pieps liepen inderdaad mee met ons en raar maar waar
dat deed niets af van het tempo, integendeel. Er werd duidelijk afgesproken
dat de piepjongknapen vooraan liepen
en de jongknapen achter hen. Een ideale
formule zo bleek: de enorme energie die van achteren
kwam, dwong de piepjongknapen om sneller te lopen.
Sommige jongknapen vonden dat het nog te traag
ging en liepen de pieps met twee vingers in de neus
voorbij. De leiders moesten deze editie meer zeggen
dat de jongknapen trager moesten lopen, dan dat het
sneller moest gaan. Een sneltrein moet soms stoppen,
dus namen wij ook rustpauzes. Een eerste keer naast
het kanaal Bocholt-Herentals, een tweede keer op een
grasplein bij een schooltje. Op die tweede plek aten
we ook. Iedereen belegde zijn eigen sneetje brood met
vanalles dat we onze rugzakken haalden. Na het eten
doorkruisten we nog maar een klein deeltje van Limburg of we konden het chloor al ruiken. De jongknapen
kwamen welverdiend toe in een heus openluchtzwemparadijs, uitgerust met glijbaan, klimmuur, zwembanden en Limburgers. Eens daar
aangekomen

genoten de voetjes van
de verlossing uit onze

schoonheid af te sluiten, streden de

bottienen. Wij geno-

motorbendes ’s avonds verder

ten van het water,

tijdens een leuke quiz, onder
toezicht van de Sako Devils.
Moe maar voldoen kropen
de jongknapen hierna in
hun bedjes.
Dagtocht
Dassen werden geknoopt, hemden in de broek gestoken, veters
werden tot drie keer toe dubbelgestrikt en de kelen werden
gesmeerd. U kan het al raden:
het was tijd voor dagtocht!
En wat voor één. Er wordt
nog altijd gesproken over
de snelste dagtocht in

de zon en de glijbaan.
Vooraleer we het wisten waren
we te laat vertrokken terug naar het heem.
De kokskes waren namelijk al met avondeten
aan het wachten. Gelukkig kenden de leiders een
shortcut en hadden de jongknapen nog genoeg
energie om een laatste stukje te wandelen.
10-urenspel
Nietsvermoedend ontwaakten de
Jongknapen voor een nieuwe dag vol
amusement. Al werd het al snel duidelijk
dat het tijd was voor het jaarlijkse 10-urenspel.
De bedoeling was dat ze zoveel mogelijk clubhuizen en
garages zouden bemachtigen, waardoor ze uiteindelijk
meer leden verzamelden voor als de hel zou losbar-
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sten en dat ze meer geld konden verzamelen. In de

Sako Devil te worden.

eerste fase bleek al snel dat de bende van Zaffelare

Al dat gokken zorgde natuurlijk voor een immense hon-

een grote voorsprong boekte. Dit bleek echter niet

ger bij The Sako Devils. Genietend van de soep en de

lang het geval.

overheerlijke Gordon Bleu werd er veel nagepraat en

Na een kleine pauze in de middag konden we beginnen

gerateld over het rijkelijke geld er over de tafels was

met de volgende fase, verdediging opbouwen en aan-

gerold. Op een moment waar alles vredig en rustig leek

vallen plannen. De Jongknapen waren zeer enthousiast

te verlopen aan tafel, kwam opeens Big Eson aangelo-

om in de aanval te gaan! Dit werd ook duidelijk op het

pen. Hij was erin geslaagd om bij een oude boer motor-

fantastische spelbord dat de leiding voorbereidt had.

stukken terug te kopen, die hij tijdens een oorlog met

Nadat we met iedereen de tussenstand bekeken was

de Hells Bamels was verloren. Immense euforie bij The

het tijd voor de apotheose, de avond- en laatste fase.

Sako Devils want hun motor geraakte eindelijk bijna af.

Hierbij gingen de Jongknapen effectief elkaars kampen

Tot de Hells Bamels met veel lawaai kwamen opgere-

opzoeken en probeerden ze de geldzakken van de

den op het terrein. Zwaar bewapend en vol van woeste

andere motorbendes te stelen. Hierbij werd het een

energie stapten ze van hun motors. De zoon van hun

immens spannende strijd maar uiteindelijk kwamen de

leider greep Big Eson bij de keel, hij had namelijk zijn

Outlaws als winnaars uit de bus. Waarvoor een welver-

broer vermoord tijdens de oorlog. Het ging er hectisch

diende proficiat! Desalniettemin waren de leiders zeer

aan toe en bij het trekken van de wapens hadden The

tevreden van alle teams hun inzet. Het was een zeer

Sako Devils door dat het menens was. De Hells Bamels

geslaagde editie van het 10-urenspel!

zouden Big Eson meenemen en € 40.000 losgeld eisen
om onze bendeleider terug te krijgen. Geluk bij een on-

Dag 6

geluk hadden we door de casino meer dan genoeg geld

(Schrijf de dag er nog bij) Geen KSA-kamp zonder een

verdiend om Big Eson te gaan bevrijden. Nathanaël

casino natuurlijk. In een mooie hete ochtend stond een

werd opgeofferd om het geld over te maken, terwijl

heus casino op de planning. Want ook in de wereld van

onze bendeleider onder schot werd gehouden. In een

de hells angels rolt er heel wat geld over de tafels. Het

ver verleden kwamen beide bendes heel goed overeen

was de taak van de prospects om zoveel mogelijk geld

tot er een liefdesaffaire roet in ‘t eten gooide. King Feb

te verdienen. Wat is er beter dan wat illegaal te gok-

stelde voor om de jonge Sako Devils kennis te laten

ken op louche praktijken en spelen. De verschillende

maken met het leven op een motor, mits een extra

leden van The Sako Devils hadden hun tafel voorbereid

opleg. Er was namelijk meer dan genoeg geld verdiend

met daarop een roulette, blackjack, hoger-lager, paar-

in ‘t casino. De Hells Bamels waren akkoord en alle

denrace, dartsbord, noem het op en het was aanwezig.

prospect mochten achterop op de motor het leven

Toch was er niet genoeg voor de jonge prospects en

van een echte Sako Devil proeven. Ze beleefden de tijd

kwam de geldwolf in hen naar boven. Ze begonnen zelf

van hun leven en waren weer een stap dichter om Full

spelen en standjes te verzinnen waarbij ze hun eigen

Member te worden van The Sako Devils.

broeders in ‘t zak probeerden zetten. Van rijkdom
naar armoede en terug naar rijkdom, dat was de helse
tocht die meerdere jongknapen hebben afgelegd.
Terwijl erbij Taf Louis kon gesmeten worden naar en
met geld, vloeiden er bij King Feb meerdere traantjes.
Traantjes van geluk maar ook van verdriet nadat de
bankrekening bij velen in ‘t rood gingen. Dan stonden
hun kameraden klaar om zelfs met een minimale of
geen inzet, geld te kunnen verdienen op de meest
banale wijzen. Alle emoties en geld zorgden ervoor
dat Flynn in tranen van geluk vloog omdat hij een riant
bedrag had binnengehaald en zo op weg was de rijkste
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Programma 1e trimester: Wereldreis
3/9

We zwaaien de tweedejaars uit op Zaventem

10/9

We worden met open armen ontvangen in Zweden
Opendeurdag

17/9

We sporten op de Olympus berg

24/9

We wandelen op de Chinese muur

1/10

We doen een toer door Frankrijk
s’ Avonds: Meet The Parents
-> Info volgt

8/10

Op expeditie door het amazonewoud

15/10

We beklimmen de mount everets

22/10

We paraderen over de rode loper in Cannes
Digi dorp -> Info volgt

29/10

We eten een broodje bakpao in Maaskaantje

5/11

Vlucht gemist
Geen vergadering

12/11

We voelen ons alleen op een onbewoond eiland

19/11

We testen onze kennis op Harvard

26/11

We leren de Japanse keuken kennen

3/12

We pakken de stoomboot naar Turkije
Sinterklaas

10/12

We ontsnappen aan de Italiaanse maffia

17/12

Oost-west, thuis best
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Enkele dagen knapenkamp
Dag 3: zwemmen
Na 2 dagen opbouwen in het zweet had de leiding een
verfrissende verassing voorzien. Samen met de jonghernieuwers stapten we naar een voor ons onbekende
locatie. Na een halfuur stappen kwamen we aan bij een
zwemmeer en -bad. Daar kleedden we ons vlug om en
sprongen we in het koele water. We zwommen eerst
het grote meer over om daarna plezier te hebben in
het openluchtzwembad. Bij het zwembad hoorde ook
een klimmuur met waterval en een lange, maar trage
glijbaan. Die glijbaan deden we tweemaal in een lange
slinger van knapen, jongehernieuwers en leiding. Na
nog wat voetbaden keerden we zonder leiding terug
(we moesten zelf onze we zoeken), gelukkig zonder verkeerd te lopen. Na een paar lekkere croque-monsieurs
had de leiding nog een tof casino voorzien die uiteindelijk werd gewonnen door het vendel van Lars. Iedereen
ging hierna snel in zijn slaapzak want we hadden al een
vermoeden het morgen een lastige da ging worden.
Jonas
Dag 4 & 5: 2daagse
Op de 4de dag van ons fantastisch kamp waren de
verwachtingen al hoog, nadat we al ons tenten hadden opgezet en gisteren waren gaan zwemmen, We
werden gewekt door de leiding met de mededeling dat
we onze rugzak voor de 2daagse staptocht moesten
pakken.
Uiteindelijk zijn we dan vertrokken maar helaas waren
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we voor het eerst tussenpunt al verkeerd gelopen met
alle 3de vendels daarna hebben we zeer snel doorgestapt tot we uiteindelijk aankwamen bij onze slaapplek
het café van Marleen, café de klok in pelt. Waar we
na ongeveer 40 km gewandeld te hebben zeer goed
geslapen hebben.
De 2de dag was iedereen stijf in zijn benen maar we
zijn toch goed vertrokken. Rond de middag moesten
we in een bootje het kanaal oversteken wat de meesten het hoogtepunt van de 2daagse vonden. Uiteindelijk kwam iedereen (met genoeg bleinen aan de voeten)
heelhuids toe op het heem. S’avonds kregen we allen
tesamen nog een goeie portie spek met eieren. De
volgende dag werd bekend gemaakt dat het vendel van
Stan de 2daagse had gewonnen.
Floris
Dag 6: kookvergadering
Op de 6de dag van het kamp, de dag na de uitputtende
2daagse was het tijd voor een iets rustigere activiteit
zodat de blaren verzorgd konden worden. Het was
namelijk kookvergadering. De 3 vendels moesten
eerst met een ruiltocht op zoek naar ingrediënten
om de standaard maaltijd die ze van de koks kregen
up te graden en eventueel een voor- en/of nagerecht
te maken. Nadat elk vendel genoeg ingrediënten had
verzameld konden ze aan het echte werk beginnen.
De leiders kwamen eerst bij het vendel van Stan en
alhoewel er zand in het hoofdgerecht zat maakten de

act en da massages dit goed. Daarna was het vendel

een kamp hadden gebouwd van het tijd om ten aanval

van Lars aan de beurt. Zij maakten niet zeer speciaals

te gaan. Hun doel was om zoveel mogelijk leventjes te

maar het was wel netjes afgewerkt en gepresenteerd.

verzamelen en daarmee de best mogelijke apparatuur

Omdat het ook nog smaakt was het duidelijk dat zij de

te kopen die de laatste fase van het spel makkelijke zou

kookvergadering wonnen. Het vendel van Manu moest

maken. Hierin was het vendel van Lars zeer goed ge-

ondanks de mooie naam van het restaurant, een schit-

slaagd. Na deze fase was het tijd voor et middag eten.

terende tafel en een mooi gepresenteerd aperitief

Alle knapen genoten zeer hard van he lekkere kip curry

toch de duimen leggen voor de twee andere vendels.

met rijst die door de koks was klaargemaakt. Na het

Zo das iedereen genoeg uitgerust om er de volgende

eten was het tijd om aan fase 2 te beginnen. Hier was

dag direct in te vliegen met het 12-uren spel.

het dus de bedoeling om da beste bemanning te kopen,

Aron

hierin was opnieuw het vendel van Lars de beste. Na

Dag 7: 12-uren spel

de 2 fase was het ook tijd om vlug het avondeten op
te eten en aan de spannendste fase van het spel te

Dag 7, de dag na een spectaculaire kookvergade-

beginnen. Hierin moesten we met de bemanning en

ring was het tijd voor het 12-uren spel. Om 8 uur

apparatuur uit de vorige fasen de overval uitvoeren.

s’ochtends werden de knapen wakker gemaakt om

Ondertussen was het ook al donker aan het worden

spoedig aan het spel te kunnen beginnen. Dit bestond

en kon je uiteindelijk enkel nog de schimmering van het

uit 3 fases, fase 1: aankoop van ap-

maan licht tussen de bomen

paratuur voor de overval, fase 2:

zien en een paar straat-

inhuren van bemanning voor

lichten in de verte. Op een

de overval en fase 3: het

moment zagen de knapen

uitvoeren van de overval.

een man tot wel 4 keer voor-

Na elk vendel in het

bijrijden en elke keer werden de

stuk van het bos

knapen banger en deed Declan
hier nog eens schepje bovenop door
een eng verhaal aan de andere knapen
te vertellen. Hierdoor waren ze te bang om
op het spel te focussen dus gingen de leider
op zoek maar vonden zei niemand. Dos bleven de
knapen bang en viel het spel een beetje in het water
omdat we niet meer met het spel bezig waren. Dus
werd het door de licht gefrustreerde leider stopgezet
en werden de knapen naar bed gestuurd.
Louis
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Programma 1e trimester: Back to The Future
10/9

Doc en Marty maken kennis met de nieuwe knaapjes
Opendeurdag

17/9

Doc en Marty bezoeken de eerste olympische spelen

24/9

Doc en Marty leggen de eerste stenen van het westveld

1/10

Doc en Marty beleven de jeugdjaren van hun ouders
Meet The Parents

8/10

de knapen gaan terug naar de bakermat van 1933

15/10

Doc en Marty zoeken de antwoorden in het verleden

22/10

Doc en Marty gaan terug naar 01 tot 10/08/2022
Digi dorp

29/10

Doc en Marty gaan terug naar de prehistorie

5/11

De DeLorean is zonder naft gevallen
Geen vergadering

12/11

Doc en Marty laven zich aan de bron van de nijl

19/11

Doc en Marty komen in het Paleolithicum terecht

26/11

Doc en Marty gaan wild in het west

3/12

Doc en Marty bezoeken de sint in het jaar 342
Sinterklaas

10/12

Doc en Marty zijn de leden kwijt in het verleden
Avondvergadering

17/12

Doc en Marty kijken Back to The Future in de cinema anno 1985
Avondvergadering

16

Een klein stukje kamp van de Jonghernieuwers
Op 1 augustus verzamelden we om 8:30 aan sint

naar Eindhoven. De leiding zat hen daar opnieuw op te

pieters. Iedereen had zin in kamp. We vertrokken met

wachten. Seppe en Arnd kwamen al in recordtijd toe.

de trein en stappen onderweg over in antwerpen.

Een beetje laten kwam het team van Dorian en Emile

We kwamen aan ik het heem en merkten direct de

kort op elkaar toe. Ze waren hier wat sneller geraakt

straaljagers op. We merkten echter ook op dat er zeer

dan de leiding had geanticipeerd dus voerde de leiding

weinig leiders waren, later bleek dat er corona was

nog een laatste tussenstop toe, Hasselt. Terwijl de 3

verspreid op voorkamp. We hebben de eerste 3 dagen

teams weg spurtte van de Markt in Eindhoven hadden

dus met enkel leider Bavo als leider op kamp geweest.

Amos en Arno nog maar enkele kilometers afgelegd

Dit was geen probleem we hebben eerst onze tent

richting Eindhoven. Na nog een lange tijd wachten in

opgezet later het vuur, dit was een lastig karwei aange-

Eindhoven heeft de leiding dan iedereen de opdracht

zien de aarde zeer droog was. In de avond zijn we nog

gegeven om terug richting het heem te gaan om daar

begonnen aan ons vliegtuig. De 2de dag hebben we

te kunnen genieten van een heerlijk avondmaal. De

aan ons vliegtuig gewerkt, laat in de avond hebben we

uitblinkers van deze dag waren toch wel Seppe en

dit dan afgewerkt

Arnd aangezien zij het enigste groepje was dat tot in

Dag 7

Hasselt is geraakt. Arno en Amos waren toch we een
beetje de pechvogels van de dag omdat zij ergens tus-

Op dag 7 moesten we na het middageten vlug afwas-

sen Roermond en Eindhoven gestrand zijn.

sen, omdat we ergens naartoe gingen. Waarnaartoe

We stonden op en namen meteen een goed ontbijt,

wisten we nog niet, maar het was lang rijden. Toen we

want het werd een lastige dag. Na de lekkere boter-

aankwamen op onze bestemming, zagen we dat we

hammen begonnen we met de afbraak. Eerst kwam

gingen paintballen. We hebben ons toen verdeeld in 2

ons gesjord vliegtuig. De balken lagen al vlug op de

teams en hebben 3 paintballspellen gespeeld. Dat was

grond, maar ze moesten natuurlijk ook naar het heem

voor mij een van de leukste en spannendste activitei-

gebracht worden. Dat was zeer lastig met die hoge

ten van het kamp.

temperaturen! Daarna kwamen de tenten. De eerste

Dag 8

tent was een beetje zoeken maar dan ging het vlug.
Gelukkig was het ondertussen al middag en konden we

Na een heerlijk nachtje slapen stonden de jonghernieu-

barbecue gaan eten met alle bannen wat een ambian-

wers weer fris in de vierkantsformatie om de dag te

ce. Na het lekkere eten begonnen we er terug aan. Ons

beginnen. Na een stevig ontbijt kregen ze de opdracht

vuur en de laatste twee tenten werden afgebroken en

om zich in teams van 2 of 3 personen te verdelen.

weggebracht. De laatste avond kwam aan en dat wil

Eenmaal dit gebeurd was kregen ze allemaal een fluo-

zeggen groot kampvuur. We mochten door de droogte

hesje, een stuk karton en een alcoholstift. Vervolgens

geen groot kampvuur doen dus hebben de leiders een

kregen ze de opdracht om een raadsel op te lossen,

leuk initiatief genomen. Ze hebben een vuurkorf in de

eenmaal ze dit correct hadden opgelost kregen ze

hoogte gesjord. Iedereen genoot van de toneeltjes en

het woord Roermond. Dit bleek een stad te zijn in

de liedjes. Helaas moesten we ook afscheid nemen

Nederland. Het was dus de bedoeling om naar daar te

van zes toffe leiders. Het werd al laat dus gingen we

liften in de kleine groepjes waarin ze werden verdeeld.

naar de tent voor die nacht en evalueerde het kamp en

Na een belangrijke veiligheidsbriefing kon de race gaan

gingen gaan slapen.

beginnen. Bijna alle 4 de teams hadden bijna direct een
lift kunnen scoren bij de vriendelijke lokale mensen van
Kaulille. Eenmaal ze dus aangekomen waren in Roermond was het verschil dus nog niet zo groot. Maar dat
stond op het punt om te gaan veranderen. Van Roermond uit moesten ze na een kleine lunch doorliften
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Programma 1e trimester: Netflix - JHN Watchlist
3/9

THE MESS YOU LEAVE BEHIND

10/9

FRIENDS
Opendeurdag

17/9

BUDDY GAMES

24/9

PROJECT X
Fiets meebrengen!

1/10

GROWN UPS
‘s Avonds: Meet The Parents -> Info volgt

8/10

THE BOUNTY HUNTER

15/10

ME BEFORE YOU

22/10

ARCHIVE 81
‘s Avonds: Digi dorp -> Info volgt

29/10

BIKING BORDERS
Fiets meebrengen!

5/11

FYRE: THE GREATEST PARTY THAT NEVER HAPPENED
Geen vergadering

12/11

THE HUNGER GAMES
Fiets meebrengen!

19/11

POKEMON: MEWTWO STRIKES BACK
Fiets + €6 meebrengen!

26/11

MONEYBALL

3/12

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN
Sinterklaas

10/12

CATCH ME IF YOU CAN
Avondvergadering

17/12

INTO THE NIGHT
Avondvergadering
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Het kamp van de Hernieuwers
Dag 1
Het kamp van de Hernieuwers begon zoals een kamp
altijd begint. De Hernieuwers moesten op een onmenselijk vroeg uur aan het Sint-Pietersstation staan. Na
de slaap uit onze ogen te wrijven, begonnen we aan
onze eerste wandelmeters naar de roltrap aan het
perron.
Hier was het geduldig afwachten want de Hernieuwers wisten niet wat hun allemaal te wachten stond.
Het enige wat ze konden doen was hun leiding blind
vertrouwen.
Na een korte treinrit tot in Sint-Niklaas begon de echte
wandeling. De zon stond aan de hemel en er was geen
wolk te bespeuren. Gelukkig had de leiding al op voorhand geanticipeerd op dit mooie weer en hadden ze de
eerste activiteit al geboekt in het Domein de Ster. De
Hernieuwers deden hun zwembroeken aan zwommen
naar het Aquapark, een gigantisch luchtkasteel op het
water.
Na een uur zich volledig uitgeleefd in en rond het water
was het tijd om op te zadelen en verder te trekken.
De eindbestemming voor die dag was nog een eind
wandelen.
Beekse Bergen
Na een helse wandeltocht bij meer dan 40°C kwamen
de Hernieuwers uitgeput toe aan hun volgende slaapplaats. De komende nachten gingen de Hernieuwers
slapen in de Beekse Bergen.
Bezweet van de vele kilometers in de hitte te hebben
gewandeld besloten ze om te gaan zwemmen in het
meer. Na deze verfrissing moest er natuurlijk ook nog
gekookt worden. Hiervoor werden de Hernieuwers
verdeeld in 2 groepen. Elke groep kreeg een klein budget mee waarmee ze een zo origineel mogelijk gerecht
moesten maken.
De ene groep had gekozen voor rijst met kip en
wortelen. De andere groep ging voor noedels met
brocoli en gehakt. Beide gerechten waren zeer goed
klaargemaakt maar in een wedstrijd moet er altijd
een winnaar zijn. Deze werd na lang overleg tussen de
leiding toch het gerecht met het gehakt.
Uitgeput maar voldaan haalden de Hernieuwers hun

slaapzakken uit de tent, want het
beloofde een mooie nacht te
worden dus gingen ze allemaal
buiten slapen. Na een nacht
vol muggenbeten werden
de Hernieuwers wakker en
genoten van een stevig
ontbijt.
In de Beekse Bergen
zijn tal van attracties en
activiteiten te beleven en
de Hernieuwers hadden een
rustdag dus ze namen het
plaatselijke treintje richting
de zoo. Deze treinrit bleek
later een avontuur op zich te
zijn. Na alle dieren in de zoo
aandachtig te bekeken hebben hoorden de Hernieuwers
muziek in de verte. Dichter
komend bij de vrolijke deuntjes zagen ze een olifant die
aan het dansen was. Dit
konden ze niet laten liggen.
De Hernieuwers spurten
naar de olifant om samen
hun beste danspassen
boven te halen.
Na de zoo was er nog
genoeg tijd voor het eten
om nog even te stoppen in het subtropisch zwembad.
De ene achter de andere Hernieuwers smeet zichzelf
van de glijbaan, tot groot ongenoegen van de redster
natuurlijk die de Hernieuwers toch even op de vingers
moest gaan tikken.
Na een geweldige rustdag werd het langzaam avond
en zagen de Hernieuwers de zon onder gaan in het
grote meer. Ze waren weer helemaal opgeladen en
klaar voor het vervolg van het kamp.
7 augustus
Vandaag had de begeleiding alweer een spectaculaire activiteit voorzien. Na de halve rustdag die de
Hernieuwers gisteren hadden gekregen, mocht er
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vandaag wat meer ‘jus’ inzitten. We vertrekken reeds
vroeg voor een korte wandeling in Lommel, langs het
Saharadomein. Dat voelde ook wel een beetje als de
sahara: enorm warm, dorstig en vervloekend op de
zon die zo fel aan het branden was. Onze afspraak was
te midden een bedrijfspark, waar ons werd verteld
om op een vaag afgelegen terreintje de organisatie
op te wachten. Na enig gezoek vonden we uiteindelijk
de organisatie die keurig werd geleid door Jonas.
Jonas is een ex-militair en momenteel tewerkgesteld
als instructeur quadding. Inderdaad, de Hernieuwers
gingen een voormiddag rondrijden op quads. Het is
te zeggen, drie keer zes minuten, maar we kunnen u
verzekeren dat het wel echt als een hele voormiddag
aanvoelde. Begeleider Quinten toonde dat hij na vooral
veel te zweten, ook enorm slecht is in het bewegen van
zijn lichaam op een quad. Het vergt wat kunde om zo
een zware vierwieler te besturen, waar bijvoorbeeld
Artho zich duidelijk in kon onderscheiden. Tussendoor
hamerden we ook wat nagels in een blok hout, en keken we reikhalzend uit naar het middagmaal. Er stond
ons echter nog een hele weg te wachten naar onze
eindbestemming van de dag, waardoor we even gebruikmaakte van het lokaal bussennetwerk. Op papier
een goed plan, tot begeleider Quinten als wraakactie
ons op de verkeerde bus liet stappen. Gestrand in Mol
– we moesten eigenlijk naar Houthalen – spendeerden
we twee uur wachtend op onze eerstvolgende aansluiting. Dat wachten bleek uiteindelijk de moeite, want op
onze hyperdeluxe camping, waar men per milliseconde
betaalt voor het gebruik van de douche, hebben de
Hernieuwers genoten van een zalige pizza. Zo sloten
we dag toch gelukkig en volgegeten af!
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8 augustus
De laatste dag dat de Hernieuwers alleen rondtrokken was aangebroken. Ook dat verdient eigenlijk een
bijzondere activiteit en de begeleiding had inderdaad
voor een crazy spektakel gezorgd: paintball. Met een
ongelimiteerd budget konden we starten aan wat een
opnieuw een hete en spannende activiteit zou worden.
Eens ingedeeld in een rood en blauw team, trokken we
met onze oversized overalls het speelveld op. De eerste spelletjes gingen vrij goed op, maar al snel bewees
begeleider Quinten dat zijn uren verloren achter zijn
playstation toch nog goed van pas kwamen. Als een
doorwinterde frontlijner trok hij ten strijde tegen het
andere team en knalde iedereen er simpelweg af. We
speelde verschillende spelletjes: team deathmatch,
capture the flag, bescherm de president en ook een
spel met meerdere vlaggen. Gezien ons bescheiden
groepje gingen we op een iets kleiner veld spelen wat
meteen voor meer actie zorgde. Daarbij bewees Bram
dat hij eigenlijk echt niet zo goed is in paintballen en
toonde Haakon dat het vooral veel blabla is, en weinig
boomboom. Het weer in Limburg was echt om bij dood
te vallen en dat merkte iedereen. Het werd steeds
lastiger en lastiger om te lopen, springen, glijden en
schieten. Ons verblijf op het terrein hebben we dan
met een paar uur ingekort. Voldaan trokken we richting Taxandria. Na vele activiteiten was het tijd om ons
bij de rest van de KSA te vervoegen. Een blij wederzien
volgde en onze hongerige magen werden gevuld door
pannenkoeken, heerlijk! Na een knotsgekke week
voelde het goed om terug bij de groep te zijn, en gingen
de Hernieuwers voldaann naar hun bedje.

Programma 1e trimester: De Vlaamsche taal vertaalt
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Save the dates: 1 en 22 oktober
Beste ouders,
Graag maken we u warm voor de komende ouderactiviteiten van het eerste trimester

1/10: Meet the Parents (voor en door KSA Jongens én KSA Meisjes)
De bedoeling van deze activiteit is zoals vanouds jullie ouders de gelegenheid geven om de leiders beter te leren
kennen.
In het verleden was dit meestal een avondlijke wandeltocht waarbij de leiding van elke ban zich voorstelde op de
tussenstops. 1 keer werd ook een kwis georganiseerd.
Voor dit jaar gingen we opnieuw op zoek naar een vernieuwde formule.
Meer nieuws hieromtrent volgt later.
Pin deze datum alvast in uw agenda!!

22/10: Digidorp 2022 (voor en door KSA Jongens én KSA Meisjes)
Sinds vorig jaar gingen we op zoek naar een vernieuwde formule voor
deze avond. Toen liepen de montages van de jongens en de meisjes tegelijkertijd. Achteraf gezien bleek dit niet het succes waarop we hadden
gehoopt. Daarom richtten we een ‘denktank’ op met enkele leiders en
leidsters om een voor de ouders aantrekkelijke formule te vinden.
We hopen deze dit jaar gevonden te hebben!
We voorzien voor jullie een fantastische avond met activiteiten en lekkere eetstandjes! Tussendoor kunnen jullie ook de prachtige kampfoto’s
bekijken.
We kijken er alvast naar uit jullie te mogen verwelkomen op deze avond
vol plezier, zoals vanouds op het Sint-Lievenscollege in de Volmolenstraat te Gent.

De leiding
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Communicatie via Gimme-platform
Beste ouders,
Reeds enkele werkjaren geleden gingen we op zoek naar
een manier om jullie sneller en eenvoudiger te informeren over onze activiteiten.
We hebben toen gekozen voor de webapplicatie ‘Gimme’.
Daarin kunnen wij als jeugdbeweging alle mailadressen van de ouders en/of leden opnemen en kunnen we
op een gebruiksvriendelijke en snelle manier een mail
versturen.
Daarbij kunnen we kiezen welke ‘kanalen’ we wensen te
informeren. Deze ‘kanalen’ komen in ons geval overeen
met onze geledingen. De meeste informatie wordt naar
het volledige bestand gestuurd maar af en toe kan de
leiding van een specifieke geleding enkel de ouders
van die leden aanschrijven. Het systeem bevat ook een
agendag waarin we al onze ‘speciale’ en ouderactiviteiten
opnemen. Deze worden dan automatisch via mail nog
eens aangekondigd.
De werkwijze voor jullie ouders is vrij simpel: u krijgt in
eerste instantie een uitnodiging tot accepteren; je hoeft
daarvoor echter geen ‘account’ aan te maken. Eens je
hebt geaccepteerd, zullen de mails in uw mailbox verschijnen. Je kan je ook ten allen tijde gemakkellijk terug
uitschrijven. In tegenstelling tot wat we eerder hebben
gemeld
Het systeem heeft de voorbije werkjaren bewezen nuttig
te zijn om tijdig en snel informatie te delen. Sinds enige
tijd kan daarvoor ook een App worden gedownload op uw
smartphone. Nieuw vanaf dit jaar is wel dat het ontvangen van pushmeldingen NIET gratis is.
Voor meer info: https://ouders.gimme.eu
Indien u (nog) geen mails van Gimme ontvangt, gelieve
dat te laten weten aan de volwassen begeleider Philippe
(philippe.vanhecke@telenet.be). Uw mailadres wordt dan
toegevoegd aan het bestand.
Mvg,
Philippe Van Hecke
Volwassen Begeleider
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Nuttige namen en telefoonnummers
Bond:
Bondsleider:
Volwassen begeleider:
Uniformdienst:
Secretaris/Penningmeester:
Materiaalmeesters:
E.H.B.O- verantwoordelijken:

Rekeningnummer: BE90 7370 1080 4732 – www.ksa-sint-lieven.be
Arthur Derycke – 0487/64.24.23 – aderycke@hotmail.be
Philippe Van Hecke – 0473/57.00.24 – philippe.vanhecke@telenet.be
Bavo Beaumon – Emiel Derycke – Victor Van Acker
Miel De Maesschalck - 0475/33.37.80
Simon Van Oost (0493/68.94.87), Maarten (0468/19.50.59) en Artho Verheye
Wout (0497/42.73.55), Rune (0491/36.55.55) en Bryan (0492/50.91.73)

Leeuwkes

Knapen

Vic Vereecke

0468/17.19.70

Edger Van Der Linden

Benoit Boone

0491/13.49.60

Wout Van Der Linden

0497/42.73.55

Rune Vercammen

0491/36.55.55

Jens Van Hecke

0484/25.89.72

Wouter Van Hoecke

0468/18.20.47

Lars Lagaesse

0470/09.85.56

Jarne Bultiauw

0468/30.35.32

Piepjongknapen

Jonghernieuwers
Nils Van Hecke

0484/06.51.03

Simon Van Lanckere

0478/56.74.05

Bavo Beaumon

0484/57.46.67

Victor Van Acker

0468/28.30.07

Miel De Maesschalck

0475/33.37.80

Simon Van Oost

0493/68.94.87

Artho Verheye

0468/35.82.02

Jongknapen
Emiel Derycke

0487/64.23.73

Dago Verheye

0468/24.91.32

Maarten Anseeuw

0468/19.50.59

Bryan Caterin

0492/50.91.73
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0499/32.15.05

Hernieuwers
Kasper Van Acker

0468/15.00.07

Arthur Derycke

0487/64.24.23

Belangrijke data
1 oktober: Meet the Parents
22 oktober: Digidorp
17 december: laatste vergadering
27-30 december: kerstkamp
14 januari 2023: eerste vergadering 2e trimester
11 februari 2023: Beenhespfestijn

