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Dag beste vrienden van de KSA, 

Het is weer september dus staat het nieuwe 
werkjaar voor de deur. Na al die maanden 
vakantie kunnen we er terug invliegen! 

Maar eerst blikken we nog even terug op bivak 
en kamp. Verder in de oskawa vind je het 
verslag van onze belevenissen op bivak en 
kamp. Wij hebben er opnieuw enorm van 
genoten. We nodigen jullie dan ook graag uit 
om samen met ons na te genieten op de dia-
avond op zaterdag 12 oktober. Eerst 
kunnen jullie aanschuiven voor heerlijke 
zelfgemaakte fricandon met kriekjes, daarna 
blikken we samen terug op bivak en kamp met 
de leukste foto’s en verhalen. 

Zaterdag 7 september kleurt de Okapi terug 
helemaal blauw en oranje want het is dan weer 
tijd voor onze startdag! Wij hebben er al heel 
veel zin in! 

Maar naast de gewone KSA-activiteiten 
organiseren we op 21 september onze 
jaarlijkse fuif Pimp It Up. Dit jaar is het botsauto 
muziek en eendjes vissen troef met het thema 
kermis! 

Om de maand goed af te sluiten bundelen we 
onze krachten met het jeugdhuis en de Chiro 
voor de Okapifeesten. In het weekend van  
27-28-29 september is er voor groot en klein
tal van activiteiten voorzien. Allen daar heen!

Tot slot zal dit de laatste afgedrukte oskawa zijn 
die jullie zullen ontvangen. Om de bomen te 
sparen dragen we met KSA Lokeren ook ons 
steentje bij en zal de oskawa voortaan 
uitsluitend online te vinden zijn. Geen paniek, 
deze zal steeds tijdig op facebook, onze website 
en in jullie mailbox te vinden zijn. Bedankt voor 
jullie begrip. 

Dan rest er ons enkel uit te kijken naar de eerste 
activiteit. Wij zijn alvast heel enthousiast om van 
dit jaar opnieuw een knaller te maken.  

Groetjes en tot snel, 
De leidingsploeg. 
xxx 
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LEIDINGSPLOEG 2019 – 2020 
JORO 1&2 

Fien Roels           Noa Coussens          Dylan thönniszen      Lenka schatteman   Dagmar Dermul 
0479 73 35 47       0497 18 44 43           0487 64 17 85           0496 79 10 00 

Seppe Van de Vyver 
0494 99 36 26 
JORO 3&4 

Katoo Tolner     Kaat Antheunis         Gust De Smet        Hannes van Laere    Sam van Avermaet 
0468 32 48 74       0470 96 83 70     0476 28 71 28      0497 29 81 16          0498 38 62 01 
JORO 5&6 

Ceyda Dalgic  Vicky van Avermaet  Mikeas R. Mairena   Lander van Poucke   Rob Ingels 
0488 82 40 95     0496 17 80 52  0471 85 41 63    0486 22 40 62   0475 59 94 78 



KNIM 

Ward Vermeulen    Seppe Roels         Naomi Droesbeke      Wietse Bonnaerens 
0499 30 20 98         0493 65 58 08   0479 21 16 03           0499 40 06 06 

SJO 

Thijs Vermeulen   Lukas de Vreese        Ferre Schatteman  Kobe Bonnaerens 
0493 55 80 50      09 348 12 34         0479 26 67 12           0492 87 75 70 

SEIN 16 

Jeroen Antheunis    Jakob de Vreese 
0475 56 94 16        0491 30 03 04 



SEIN 18 

Niels Van de Vyver  Brecht D’hont  Malou Colman   Sven Boone 
0493 77 18 69         0484 14 31 63  0470 07 24 40   0494 26 05 25 

MATERIAAL MEESTERS 

Seppe Vervaet     Scott De Muck   Jeroen Antheunis 
0498 94 55 33       0499 37 67 65   0475 56 94 16 

BONDSLEIDING  PROOST 

Wietse Bonnaerens  Gunther Maes 
0499 40 06 06   0497 07 06 25 

Rob Ingels 
0475 59 94 78 



Op woensdag 3 juli stonden we gepakt en gezakt klaar om te vertrekken naar het grote Disneyrijk 

waar we een ongelooflijke week zouden beleven. Maar helaas, dan kregen de superhelden, dieren en 

slechteriken heel slecht nieuws. De baas van het reusachtige Disneyrijk, Mickey Mouse, was 

ontvoerd. Zijn lieve vrouw, Minnie Mouse, was in alle staten. Maar de dappere joro’s lieten zich niet 

afschrikken! Ze gingen samen met ons de strijd aan tegen de ontvoerder. 

We maakten kennis met elkaar en de personages, zochten de geheime boodschappen van de 

ontvoerder en vonden hem eindelijk. Toen we wisten dat de Geest de dader was, moesten we 

natuurlijk nog Mickey Mouse zien terug te vinden en herenigen met zijn geliefde Minnie. Maar ook 

daar slaagden de dappere Joro’s in!   

Maar het hoogtepunt van onze zoektocht naar Mickey was toch in het begin van dit prachtig bivak. 

We trokken met zijn allen naar de Olmense Zoo. De gekke apen, stoere beren of kleurrijke vogels, we 

hebben alles gezien. Ravotten konden we er ook goed op de speeltuin. Na een verfrissend drankje en 

lekker ijsje was het tijd om terug te keren naar het grote bivakhuis. 

Het bivak sloten we dit jaar traditiegetrouw af met een slotshow. De creativiteit was weer van hoog 

niveau bij de leden. Dansjes en toneeltjes passeerden de revue en dit jaar werd er zelfs gezongen! 

Belgium’s got talent is binnen enkele jaren enkele toppers rijker 😊. Na de slotshow was het tijd 

voor het bivak volledig af te sluiten met een gezellige vuurschaal. Kleiner dan een kampvuur, maar de 

hoeveelheid gezelligheid & groepsgevoel eens zo groot. Na een smakelijke hotdog kropen we in ons 

bedje voor de laatste nacht van een geweldig bivak. 

We willen jullie allemaal bedanken om er een bivak van te maken om in te kaderen! Jullie waren één 

voor één toppertjes van leden en we zijn klaar om er volgend jaar minstens een even leuk bivak van 

te maken!  

BIVAK  2019 OLMEN 



Kamp 2019: Louette-Saint-Pierre 

Kamp 2019 zal altijd herinnerd worden als een superzalig, warm maar vooral een magisch kamp om 

nooit te vergeten. Met dit verslag proberen we enkele van de meest memorabele momenten vast te 

leggen. 

Na een lange tijdrit kwamen we toe op ons gezellig kampterrein in de bossen van Louette-Saint-

Pierre, een kleine uithoek verborgen van de rest van de wereld. Na een productieve dag van opbouw 

(waarbij de materiaalmeester de touwtjes niet altijd in handen hadden) kon het kamp eindelijk 

beginnen. Het grote probleem meteen duidelijk: de sorteerhoed was kapot en Harry & vrienden 

moesten hem fixen! Hiervoor moesten ze een toverdrank maken en moesten ze verschillende 

ingrediënten trachten te vinden. Maar als je goed samen wilt werken moet je elkaar ook goed 

kennen. Na een heus kennismakingsspel ging iedereen gerust slapen… of dat dachten ze toch. 

Iedereen verschoot zich collectief een bult toen ze hoorden dat het die avond durverstocht was!  

Na een enge toch door het donker moest de grootste schrik van de avond nog komen: in plaats van 

terug te keren naar het kampterrein, was het survival! Iedereen werd in groepen verdeeld, kaarten 

en rugzakken meegekregen en vertrekken maar! Iedereen vond vlot zijn weg terug naar het 

kampterrein, behalve de laatste groep die dringende “air support” wenste. Na een high-techt 

zoektocht in de lucht vonden ook zij veilig hun weg terug naar het kampterrein waar een heerlijke 

ontbijttafel en verfrissend voetbad op hen aan het wachten waren. 

Zo had iedereen al boeiende verhalen te vertellen. Gelukkig dat de ouders de dag erna al toekwamen 

voor bezoekdag. Nodige knuffels waren uitgedeeld en zakken vuile was afgegeven en zotte 

avonturen van survival verteld. Een lekkere barbecue werd gegeten en in de namiddag was het tijd 

voor het leuke spel van sein-16, de lange tocht of gezelschapspelletjes spelen. Na een lange dag van 

gezellig samenzijn moesten de ouders helaas weer naar huis. 

Maar niet getreurd, kamp is nog lang niet gedaan!  De volgende dag werd de zoektocht naar 

ingrediënten voortgezet in het bos met een zalig bosspel! Na elke gamel omgedraaid te hebben in 

het bos werd het ingrediënt uiteindelijk gevonden. De volgende dag werd vendel een stuk 

competitiever dan anders. De koks zelf kwamen bij elke groep langs voor een heuse komen-eten! Er 

werd gekookt en versierd tegen de sterren op, zelfs Jeroen Meus zou jaloers geweest zijn. Na lang 

beraad van de koks werden uiteindelijk 2 winnaars verkozen: sjo & sein 18! 

Dit was niet de enige competitie dit kamp. Wat zou een Harry-Potter kamp zijn zonder een 

zwerkbaltoernooi? Hoewel er minder gevlogen werd dan in de films, was het nog steeds een 

spektakel met enkele spannende matchen. De uiteindelijke winnaars waren de kampleiding na een 

beslissende match tegen sein-18. 

De weergoden besloten dit jaar om er eens goed een lap op te geven, met enkele dagen warm tot 

heet weer als gevolg. Als oplossing hiervoor maakten we een heuse dagtocht vol spelletjes naar het 

naburige dorpje Vresse-Sur-Semois om daar verfrissing te zoeken in de Semois. 

Kamp kwam bijna op zijn eind, maar niet zonder nog een laatste knaller: 2-daagse. Elke groep maakte 

zich in alle haast klaar voor een weekend vol avontuur en fun!  

Knim nam de trein naar Marche-En-Fammenne om te karten. Na een spannende race moest er 

gezocht worden naar een slaapplaats. Na lang zoeken vonden ze uiteindelijk een slaapplaats in een 

verlaten huis net buiten het centrum!  



Sjo liftte naar hun slaapplaats in Froidchapelle om daar te overnachten in Landal parc! Daar gingen ze 

waterskiën en genieten van het zwembad en spa! Ze keerden terug in stijl met taxi. 

Sein-16 fietsten naar Givet in Frankrijk om daar te vliegen door de lucht op een kilometerslange 

death-ride. De volgende dag vochten ze het uit in een spannende paintball match. 

Sein-18 ten slotte namen de fiets naar Bouillon, waar ook zij gingen karten in de regen. Ze 

overnachtten in een jeugdhostel en proefden er van het nachtleven. Zaterdagavond keerde iedereen 

terug naar het kampterrein, al was het met minder goed weer. 

Maar aan alle mooie liedjes komt een eind en het kamp zat er bijna op. Na een laatste dag 

activiteiten was het tijd voor afbraak. Na een hele dag zwaar werken werden we beloond met een 

kampvuur om u tegen te zeggen. We namen emotioneel afscheid van Pauline, Sara en Gino met een 

mooie speech. Iedereen werd op hot dogs en frisdrank getrakteerd en het was een gezellige avond 

om nooit te vergeten. De volgende ochtend werd het laatste gerief in de camion gestoken en 

keerden we per trein terug naar Lokeren. Na alles te hebben uitgeladen konden we kamp afsluiten 

en keerde iedereen terug naar huis met veel zotte verhalen en herinneringen om nooit te vergeten. 

We kunnen zeggen dat dit een van de meest memorabele kampen was, van spannende 

zwerkbalmatchen tot het grote kampvuur. Bedankt aan de leiding om dit kamp in goede banen te 

leiden en bedankt aan de leden om dit kamp superzalig te maken! Tot september! 



KSA LOKEREN 

DIA-AVOND 

Een fotoreportage van onze kleinsten en grootsten 

+ fricandon met krieken voor 5 euro/persoon

Wenst u te eten, stuur dan een mailtje naar

dia.avond2019@gmail.com (ten laatste tegen 

09/10/2019) met het aantal personen 

12 oktober, 2019 | bovenzaal okapi 

Eten start om 18u30, foto's starten om 20u 



Op 7 september 

beginnen we er aan 

met een heuse 

startactiviteit! 

Iedereen is welkom 

vanaf 14h op de 

Okapi! 

Het is al 14 september 

en dus dringend tijd 

om elkaar eens wat 

beter te leren kennen! 

Vandaag spelen we 

het Ken-je-leden-en-

leiding-spel 

We kennen elkaar nu 

toch al een beetje dus 

daarom is het tijd voor 

een groot feest! Kom 

allemaal om 14h naar 

de Okapi voor het wij 

bouwen een feestje 

spel op 21 september

Op 28 september is er jammer 

genoeg geen activiteit , maar 

zijn jullie wel allemaal samen 

met jullie ouders welkom op 

de kindernamiddag van de 

Okapifeesten! Meer info 

verder in de oskawa! 

Op 5 oktober moeten 

jullie allemaal als dier 

verkleed komen! 

Want ter ere van 

dierendag spelen wij 

Wat-een-knap-biest-

zijt-gij-spel! Tot dan! 



 

 

3&4 
Joepie jee! Het KSA-jaar is weer begonnen! Hebben jullie weer zin om een heel jaar goed 
te ravotten? Dan worden jullie elke zaterdag verwacht van 14:00-17:00 op de Okapi. 

07/09  

Zoals gewoonlijk is de eerste activiteit van het jaar altijd gezamenlijk. Breng voor de 
zekerheid jullie zwemgerief mee! 

14/09 

Omdat alles nog wat nieuw is en we nog niet goed weten wie iedereen is, spelen we 
vandaag het RARARA WIE BEN IK SPEL! 

21/09 

Een leeg lokaal is maar wat saai, dus vandaag gaan we ons lokaal wat op pimpen. Als 
jullie thuis nog leuke posters of spulletjes hebben liggen, mogen jullie die altijd 
meebrengen.  

28/09 

Doe maar vuile kleren aan, want vandaag spelen we het super coole BIBABOSSPEL! 

05/10 

Zitten al jullie vriendjes al in de KSA? Ik denk het niet. Dan is het hoog tijd dat jullie 
vandaag al jullie vriendjes meebrengen. Het is namelijk 
VRIENDJESDAG! 

 

Dit was het voor de eerste maand. Wij kijken er al heel 
erg naar uit. XOXO jullie nieuwe leiding. 
Kaat, Gust, Hannes, Sam en Katoo 





Knim 
	

	

Op 14 september wordt het 
hoog tijd om mekaar wat beter 
te leren kennen, dus spelen we 
kennismakingspelletjes!	

28 september spelen we een mega 
zalig bosspel en op zondag 29 
september zijn jullie allemaal 
welkom met jullie ouders op de 
okapifeesten! 

	

Op 5 oktober gaan we 
jullie dopen tot echte 
KSA-ers , breng vuile en 
propere kleren mee! 

Tot zaterdag!  
xxx Naomi, Wietse, Seppe, en Ward 



Je beste leiding Kobe Ferre Lukas THIJS 

 

7 September:  

Joepie de poepie vandaag start de ksa weer. We 
straten zoals gewoonlijk met: startactiviteit!  

Van 14 tot 17u op de ksa tot dan! 

 

 
14 Septembe: 

Omdat het jaar nog maar net is gestart en de relaties 
nog pril zijn spelen we  het gigantische mega feine kei 
leuke kennismakingspel!! 

21 september: 

PIMP IT UP helpen opbouwen want het is de beste 
fuif ooit!!!! 

28 september: 

Jaja vandaag ist spel tis okapi spel paf kom maar af!! 

 
5 oktober: 

Neem zeker zo van die reserve kleren mee en al 
want het is doop en zo kendet! Wat zeker handig 
is: verse kousen, onderbroek, gewoon kleren, en 
handdoek!  
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
     

       

Mylo (KNIM) 

Ferre (SEIN 
16) 

Wolf (3&4) 

Jelle (5&6) Eva (SEIN 
18) 

Senne (1&2) Stan (5&6) Brecht 
(leiding SEIN 
18) 

Noë (3&4) Evelien (SEIN 
16) 

Seth (3&4) 

Rube (5&6) Volker (3&4) Kaat (leiding 
3&4) 

Joris (KNIM) 

 

Gelukkige Verjaardag! 



Kleurplaat 
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