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 Woord vooraf 

 

Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten 

Na tal van fantastische activiteiten zit de eerste helft van het werkjaar 

er jammer genoeg al weer op. December brengt niet alleen de winter 

met zich mee maar ook de befaamde blok, de moment waarop alle 

studenten met hun neus in de boeken duiken. Het grootste deel van ons 

leidingsteam is ondertussen volop aan het leren en de rest is al begonnen 

aan de bouw van de wagen voor de aankomende Carnavalsstoet. 

Tijd om even terug te blikken op de activiteiten van oktober tot 

december. Ook kijken we al even vooruit met de nieuwe kalender en 

enkele aankondigingen. 

Wij hebben in ieder geval veel zin in de activiteiten van het tweede 

semester, hopelijk jullie ook! 

Alvast veel leesplezier en namens het hele KSA-team een Zalig 

Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Médard De Baere 
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 Verslag Vriendjesdag 

Op 15 oktober stond onze 

traditionele vriendjesdag 

op het programma. Dit is 

een jaarlijkse wederkerend 

gebeuren waarbij iedereen 

zijn beste vrienden kan 

meenemen om eens te 

komen proeven van een 

echte KSA-activiteit. Dit 

jaar had de leiding een 

groot “Slangen & ladders”-spel gemaakt waarbij iedereen, in groepjes, 

omtereerst de finish moest bereiken. Over het plein zaten verschillende 

leiders verspreid waar allerlei opdrachten moesten worden volbracht. 

Zo moesten we bijvoorbeeld onze koppen bijeensteken om enkele 

breinkrakers op te lossen. Aan een andere post konden we dan weer 

pijl en boog schieten. Nog een zotte post was een levensechte kicker! 

Telkens als we een opdracht tot een goed einde konden brengen gingen 

we naar het spelbord en 

konden we dobbelen. Na 

het einde van het spel was 

er nog even tijd om te 

spelen in de, niet één maar 

twee springkastelen! Het 

was een supertoffe activiteit 

en iedereen had het enorm 

naar z’n zin. Hopelijk nog 

veel meer van dat! 

 

Karsten Van Maldegem 
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 Verslag Stovers met Friet 

Eindelijk was het weer zover, op zaterdag 12 november organiseerden 

we weer onze traditionele ouderavond! Onze lokalen waren helemaal 

volgeboekt met tal van leden, hun ouders, oudleiding,… die van plan 

waren een fantastische avond te beleven. Op het menu stonden onze 

traditionele en welbekende Stoverij met frietjes waar iedereen van kon 

genieten. Op voorhand waren we al druk in de weer om alles tot in de 

puntjes voor te bereiden: de ramen wassen, lichten ophangen, de bar 

maken, tafels en stoelen zetten, de decoratie en natuurlijk ook de stoverij 

met veel liefde te bereiden. Om 19u was het moment daar, de beamer 

werd aangezet om terug te blikken naar enkele momenten van 

afgelopen jaar zoals de kampen, startactiviteit,… en Leider Mathias 

had speciaal een afspeellijst vol met klassiekers gemaakt die de 

stemming er direct inbrachten. Het volk kwam stilletes aan toe en kon 

genieten van een glaasje cava of fruitsap. Na de aperitief was het 
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eindelijk zover, iedereen kon om een heerlijk bord stoverij met frieten 

gaan en beginnen met smullen. Om af te sluiten hadden we nog een 

heus dessertbuffet in elkaar gestoken met allerlei taarten, koekjes, 

snoep en andere lekkernijen. Deze werden met veel liefde bereid door 

onze ouders en medeleiders. Als extraatje organiseerden we nog een 

tombola waarbij iedereen zijn geluk op de proef kon stellen en tal van 

leuke prijzen winnen. De sfeer was top en ik kan met 100% zekerheid 

zeggen dat het terug een geslaagde editie vol gezelligheid was. Wij 

hopen jullie alvast volgend jaar terug te zien!  

 

Wout Blomme 
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 Verslag Sinterklaasfeestje 

Na 3 lange jaren wachten was het eindelijk weer zover! Sinterklaas en 

Zwarte Piet kwamen op 26 november nog eens langs aan onze lokalen. 

Ze hadden natuurlijk ook heel wat lekkers mee, maar eerst wou 

Sinterklaas weten of alle kleine KSA’ers wel braaf geweest waren. Na 

zijn ontvangst waarbij we allemaal samen enkele liedjes zongen voor 

hem, ging hij in zijn grote troon zitten en haalde hij zijn boek eens boven. 

Alle kindjes werden 

persoonlijk naar voor 

geroepen om eens naar de 

Sint te luisteren. Sommigen 

waren heel braaf geweest, 

zo doet leider Yaron bvb. 

heel goed zijn best op 

school blijkbaar. Anderen 

durfden het afgelopen 

jaar blijkbaar wel al eens 

ondeugend zijn, zo liet de 

Sint ons weten dat leider 

Timo wat beter op zijn 

huisdieren letten! Gelukkig 

moest Zwarte Piet 

uiteindelijk niemand in de 

zak steken en kregen alle 

kindjes een zakje lekkers 

van Sinterklaas mee naar 

huis. Nadien zongen we allemaal samen in koor ‘Dag Sinterklaasje’. De 

Sint en Zwarte Piet lieten alvast weten dat ze ze al uitkijken naar 

volgend jaar en wij natuurlijk ook!  

 

Karsten Van Maldegem 
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 Verslag Kerstfeestje 

Dag Sinterklaasje, dag, dag, dag Zwarte Piet… 

Nadat de Sint terug naar zijn thuisbasis in het warme Spanje was 

vertrokken, werd het tijd dat de feestdagen begonnen en dat deden we 

natuurlijk met ons kerstfeestje! Elk lid nam een supertof klein cadeautje 

mee en ook de leiders namen iets mee. Alle cadeautjes werden 

verzameld en de activiteit kon beginnen. De actieve piepedollen 

hadden er alvast enorm veel zin in, om een beetje energie te verliezen, 

speelden ze een aantal spelletjes buiten. De speelvogels hadden 

daarentegen een superleuk zelfgemaakte muzikale pak, dat ze tot de 

kern moesten uitspelen. De krabbers bouwden kampen en schoten met 

zelfgemaakte kurken naar elkaar en de knapen trokken zich terug in 

hun zelfgebouwde tipi en verwarmden deze ook door een vuurtje. Maar 

ook de rest kon zich warm 

houden door de warme 

chocomelk en de pannenkoeken 

die chef-kok’s Maarten & 

Willem voor ons klaar 

maakten! Nadien was het tijd 

om de cadeautjes open te 

maken en voor eventjes 

afscheid te nemen, het was 

namelijk de laatste activiteit 

van het semester. De laatste 

activiteit is nog niet zo lang 

geleden en ik verveel mij nu al 

thuis dus dat het 2e semester 

maar rap begint!  

 

Manu Van de Ginste 
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 Derde Winst Sjorcontest! 

KSA Maldegem heeft net als vele andere 

jeugdbewegingen heel wat mooie tradities. 

Onze tentenkampen, formaties, stratego, … 

We proberen ze in stand te houden en 

geven ze graag door van generatie op 

generatie. Een van de belangrijkste tradities 

voor ons is sjorren. Groot of klein, functioneel 

of decoratief… Geef ons palen en wat touw 

en we flansen het ineen tot een waar 

bouwkundig kunstwerk. 

 

Dat is ook KSA nationaal niet ontgaan! Voor de derde keer bliezen we 

de jury omver en wonnen we de 10e editie van de nationale sjorcontest! 

Met maar liefst 905 meter palen bouwden we dit keer een 15 meter 

lang schip met een mast van 7 meter hoog en hiermee wonnen we in de 

categorie: Decor!! 
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We wonnen eerder ook al de 5e editie in 2017 met de toren ter ere 

van Flor en bij de 8e editie in 2020 behaalden we de eerste plaats met 

onze tank die we bouwden voor de startactiviteit. Zo mogen we ons nu 

een fiere drievoudige kampioen noemen (slechts één enkele andere 

KSA-afdeling wist ooit al 3 keer te winnen). 

 

 

 

 

 

 

Het is dus duidelijk: KSA Maldegem was, is en blijft te gek!! 
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 Uit het Archief 

In dit onderdeeltje van de 

Klaroen nemen we een duik 

terug in het verleden. Onze 

KSA heeft namelijk een groot 

archief met kampplanningen, 

klaroens,… uit de goede 

oude tijd.  

Op de volgende pagina zien 

we een artikel uit de Klaroen 

van 1994-1995. Een tijdje 

geleden dus. Het jaarthema 

was “onvoorspelbaar” en als 

startactivitieit schreven de 

jongknapen (nu gewoon 

knapen) elk een brief 

vastgebonden aan een 

ballon met helium. Aangezien 

een smartphone nog niet 

bestond en het niet makkelijk 

was om naar het buitenland te bellen, had de leiding twijfels of ze 

antwoord terug gingen krijgen. Het resultaat? Lees het artikel en kom 

het te weten! ;-) 

P.S. Leider Louis zegt dat hij voor de start van het tweede semester ook 

een zotte activiteit in petto heeft, dus allemaal komen! 
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 Foto van de Maand(en) 

Onder het motto “Het is misschien eens tijd voor wat nieuwe rubrieken?”, 

een nieuwe rubriek! Foto van de maand(en), waarin we telkens een foto 

uitkiezen van de afgelopen periode die iets dat typisch is aan onze KSA 

weergeeft. 

 

De knapen, onze leden van het 1e en 2e middelbaar kwamen voor de 

start van hun examens nog snel eens op adem door op zaterdag 3 

december om hun sjorkunsten wat bij te werken. Onder toeziend oog en 

helpende hand van hun leiding bouwden ze een Tipi! Ideale beschutting 

tegen weer en wind. Na het bouwen moest deze natuurlijk ook eens 

uitgetest worden. Ze maakten een vuurtje in het midden om de tipi op 

te warmen EN gebruikten de gelegenheid om zoals op onze bekende 

douwtocht, lekkere croque-monsieurs te maken op de kolen. 
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 Aankondiging Carnaval 

 

Beste leden en ouders 

Op zondag 19 februari is het opnieuw Carnaval in Maldegem. Net 

zoals de voorbije jaren doet KSA Maldegem natuurlijk terug mee. De 

leiding is al volop zijn best aan het doen om een prachtige 

Carnavalswagen en de bijhorende kostuums te maken. Maar het is 

echter heel belangrijk dat er veel leden meegaan in de stoet. Niet alleen 

is het veel toffer om een groot deel van de stoet uit te maken maar 

grote aantallen zijn namelijk ook een belangrijk puntje voor de jury.  

De stoet gaat gewoonlijks door (op zondag 19 februari) rond 15u, 

verzamelen doen we natuurlijk wat eerder en het specifieke uur (zal 

rond 13u-13u30 zijn) laten we zeker nog weten! 

Om te weten hoeveel kostuums we precies moeten maken, werken we 

dit jaar weer terug met inschrijvingen. Deze gebeurt online via onze 

website (ksamaldegem.be). Deze zullen later nog online komen en we 

zullen dit dan via al onze kanalen (mail, Facebook & site) aan jullie laten 

weten! 

Het thema is voorlopig nog een verrassing, maar via onze 

Facebookpagina kunnen er hints passeren. Zeker dus eens een kijkje 

nemen!  

Indien u hierover vragen hebt kunt u ons altijd contacteren (telefonisch, 

via mail,…) 

 

Hopelijk tot dan!!! 
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 Belangrijke Data 

Binnen enkele weken zal er nog extra info volgen over de kampen.  

 

Piepedollen & Speelvogels:  

Minikamp 2023: maandag 10 april en dinsdag 11 april 

Dit is het perfecte moment voor de jongere leden om te ervaren hoe het 
is om op kamp te gaan en natuurlijk ook om veel plezier te beleven. 
Tijdens het minikamp zullen de Piepedollen en Speelvogels in onze 
lokalen slapen. Gedurende de dag zijn er, net als op klein kamp, 
verschillende amusante activiteiten. Het is een geweldige kans om een 
nieuwe ervaringen op te doen en om plezier te maken met je vriendjes.  
 

 

 

Krabbers: 

Krabberweekend 2023: zaterdag 8 april en zondag 9 april 

Tijdens het weekend dat we hebben gepland voor de Krabbers, kunnen 
ze zich te pletter amuseren. In deze korte periode gaan de Krabbers 
ervaren hoe het is om op grootkamp te gaan. Op zaterdagnacht zal er 
niet in een gebouw geslapen worden, maar in een tent. Ze zullen ook 
leren hoe er op grootkamp eten wordt voorbereid op een zelfgemaakt 
vuur. Ook zijn de activiteiten die je tijdens een normaal kamp beleefd 
aanwezig! 
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Knapen: 

Gamel 2023: vrijdagavond 28 april en zondag 30 april 

Gamel is een evenement dat slechts twee keer per jaar wordt 
georganiseerd door KSA Oost-Vlaanderen voor jongeren. Het is een 
unieke kans voor de leden om deel te nemen. Alle KSA's uit de 
omgeving komen bij elkaar om overdag activiteiten te beleven. Ook 's 
avonds slapen alle deelnemers op hetzelfde kampterrein in tenten die 
ze zelf hebben opgezet. Voor velen een onvergetelijke avontuur! 
 

 

 

Jonghernieuwers: 

JOEPIE 30: dinsdag 11 april tot vrijdag 14 april 

JOEPIE is de welbekende, 100km lange staptocht van KSA nationaal. 
Het vindt slechts om de 2 jaar plaats en is een fantastische ervaring. 
Alle KSA’ers uit heel Vlaanderen wandelen via een 10-tal verschillende 
routes naar de geheime stad X. Deze stad weet niemand vooraf en 
blijft een grote verassing tot slechts enkele kilometers voor de 
aankomst. Ook is het niet zomaar een tocht, de Jonghenieuwers moeten 
namelijk elke avond nog op zoek naar een slaapplek voor zichzelf en 
de leiding.  
 

 

 

Alle leden: 

Carnaval 2023: zondag 19 februari 

(zie aankondiging p13) 

 

 



16 

 

 Extra 
Niet veel mensen weten het maar leider Willem heeft in zijn tuin een 

echte raket staan en durft wel eens naar de maan vliegen… Help jij 

hem de juiste woorden zoeken. 
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Hier nog een foto van leider Willem tijdens zijn ruimtewandeling. Zijn 

raket viel in panne! Gelukkig kon deze handige Harry hem repareren. 
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 Verjaardagskalender 

 

Januari:  

Guilaume Pattyn 01/01/2017 Piepedollen  

Tuur Devolder 01/01/2013 Speelvogels 

Maarten Vantrois  06/01/2003 Leiding  

Rowa Roels  10/01/2017 Piepedollen  

Krijn Van Maldegem 23/01/2008 Jonghernieuwers  

   

   

Februari:  

Brody Bouve 01/02/2016 Piepedollen  

Henri Beirens 01/02/2009 Jongernieuwers 

Cyriel De Coussemaker  03/02/2016 Piepedollen 

Arne Van Daele  03/02/2015 Piepedollen  

Mats Standaert 03/02/2012 Krabbekoningen  

Yaron Boucque 03/02/2003 Leiding 

Dylan Drozd 08/02/2016 Piepedollen  

Brice Verstrynge  10/02/2015 Piepedollen  

Guilaume Tange 11/02/2014 Speelvogels 

Lucas Van Landegem 12/02/2012 Krabbekoningen  

Cyriel Van Rie 13/02/2014 Speelvogels 

Rune Goemaere 15/02/2012 Krabbekoningen 

Louis Willems  16/02/2012 Krabbekoningen  

Joren Huysman  17/02/2013 Speelvogels 

Emiel De Groote 20/02/2016 Piepedollen  

Milan Vandemoere 20/02/2014 Speelvogels 

Ezio Lauwers 21/02/2013 Speelvogels 

Remi Marcicau  24/03/2006 Hernieuwers 

Ewout Munghen 24/02/2014 Speelvogels 

Jorn Rogiers 24/02/2013 Speelvogels 

Mats Paret  25/02/2006 Hernieuwers 

Bram De Windt  27/02/2014 Speelvogels 



21 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Maart: 

Tristan Baele 01/03/2015 Piepdollen  

Axel De Schinkel 01/03/1999 Leiding  

Rhune Desmet 02/03/2015 Piepedollen  

Loïc Van Ootegem   04/03/2015 Piepedollen  

Wout Blomme 05/03/2003 Leiding  

Berre Demulder 07/03/2013 Speelvogels 

Victor De Clerck  20/03/2002 Leiding  

Henri De Clerck  20/03/2002 Leiding  

Jules Van Hoorickx 21/03/2014 Speelvogels 

Léon Joos  24/03/2016 Piepdollen  

Mathis Van Den Eeckhout 27/03/2012 Krabbekoningen  

Sam Claeys 28/03/2008 Jonghernieuwers 

Mathieu Goeteyn  30/03/2013 Speelvogels 

Simas De Cock  31/03/2008 Jonghernieuwers 


