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           Woord vooraf 
 

Het werkjaar van KSA Maldegem is helaas ten einde gekomen met als 

traditionele afsluiter ons fameuze Stratego bosspel! Maar niet getreurd, 

onze supertoffe kampen in juli en augustus zullen er sneller zijn dan je 

denkt! Alle praktische informatie betreffende de plaats, materiaal/kledij 

dat mee moet op kamp, en wat we zoal doen op kamp komt in deze 

Klaroen aan bod. In deze editie kan u genieten van de verslagen over 

minikamp & Basj 2022!  

 

 

Veel leesplezier!  

Siemen Blankaert 
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Minikamp  
 
 
Op 4 en 5 april organiseerde we naar goede gewoonte opnieuw een 

minikamp voor onze jongste groepen, de Piepedollen en Speelvogels. 

Tijdens deze twee dagen hebben de leden al kennis kunnen maken met 

de KSA gewoontes op kamp zoals het lekker eten die altijd door onze 

fourage met veel plezier wordt klaargemaakt, de toffe activiteiten, 

samen slapen in een slaapzaal en nog veel meer. Hierdoor zijn de 

leden al wat meer voorbereid voor ons klein kamp van 10 tot 17 

augustus waardoor ze met een gerust hart kunnen vertrekken.  

Op maandag 4 april kwamen al leden toe op het kampterrein dat zoals 

elk jaar de KSA lokalen zijn. Eens ze vol enthousiasme aangekomen 

waren zijn  we 

begonnen met 

een eerste 

formatie.Tijdens 

de formatie 

wordt uitgelegd 

wat we doorheen 

de dag gaan doen 

en wat de pot zal 

schaffen. Na de 

eerste formatie  

heeft elk lid een 

plaats gevonden 

om te slapen en 

nadat onze 

matrassen waren 

opgepompt was iedereen klaar om te beginnen met de dag. 

 

Als eerste activiteit had de leiding van de Piepedollen het grote Harry 

Potter pleinspel gemaakt. De leden konden de wizarding world of 
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Harry Potter ontdekken aan de hun van verscheidene spelletjes zoals 

Zwerkbal, het Voldemort spel, hun tovenaarsreflexen testen en nog 

veel meer. 

 

 
 

Nadat al onze energie op was, was het tijd om te eten. De fourage had 

voor ons heel erg lekker eten gemaakt waarvan, na het zingen van ons 

traditioneel lied alles snel werd opgegeten. 

Na het eten zijn onze borden en potten natuurlijk vuil, deze moeten 

dan ook proper worden afgewassen. Dit doet de leiding samen met een 

deel van de leden. De rest die niets moest doen kon op het gemak een 

siësta nemen terwijl ze wachten. Als de afwas klaar was, stond 

iedereen alweer te popelen om te vertrekken naar de volgende 

activiteit. 
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Na de afwas verzamelden de leden hun zwemgrief om naar het mega 

toffe zwembad in Assebroek te gaan, het Interbad. Iedereen 

amuseerde zich op de grote glijbaan of in de wildwaterbaan. Na een 

geslaagde namiddag had iedereen natuurlijk heel veel honger. Daarom 

had de fourage lekkere spaghetti Bolognese voor ons klaargemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de afwas opnieuw te doen was het tijd voor ons traditioneel 

kampvuur. Er was een gezellige sfeer door de leuke verhaaltjes, 

toneeltjes en moppen van de leiding en de leden. Er was ook nog een 

hapje en een drankje voorzien door de fourage. Na deze goed gevulde 

dag en een prachtige afsluiter was het tijd om te gaan slapen. 
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Op de tweede en al laatste dag van ons mini kamp stonden we om 

7u30 uur op. De leden waren nog een beetje moe maar na de 

ochtendgymnastiek, waren ze helemaal klaar om aan de dag te 

beginnen.  

 

We begonnen de dag zoals elke 

andere dag met een stevig ontbijt die 

door de fourage voorzien was. Hierna 

hebben de leden een keuzeactiviteit 

gedaan binnen want het begon heel 

erg hard te regenen. Ze mochten dus 

kiezen tussen tekenen, met klei 

boetseren en als het terug mooi weer 

was konden ze terug buiten sport en 

spel doen. 
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Daarna zijn we met de leden naar het bos gegaan om het grote Harry 

Potter bosspel te spelen! De kinderen waren in 2 groepen verdeelt en 

ze moesten proberen zoveel mogelijk spreuken en bezemstelen te 

verzamelen door in elkaars kamp binnen te dringen. Na het bosspel 

hebben de leden nog kunnen genieten van een lekker ijsje. Daarna was 

het kamp gedaan en mocht iedereen naar huis met vol voldoening na 

een geslaagd mini kamp!  
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 Basj 2022  
 

Op vrijdag 15 april vertrokken we met de hernieuwers op BASJ 2022! 

BASJ is een tocht voor de oudsten van alle KSA’s in Oost-Vlaanderen 

vol avontuur. Na een periode van pauze door corona werd BASJ 

opnieuw georganiseerd en dit jaar had het als thema: Noord versus 

Zuid. Het was nog maar vroeg in de ochtend toen we afspraken aan 

het station van Aalter. We vertrokken richting Lichtervelde waar alle 

KSA’s samen kwamen op de startplaats. Eénmaal aankwamen kon 

BASJ echt beginnen. De eerste dag kregen we de ene tochttechniek na 

de andere. Van bolletje-pijltje tot windrozen met kompas. Niets was te 

moeilijk voor onze hernieuwers die zonder fouten de weg vonden. Op 

deze manier kwamen we ’s avonds aan op het terrein in Merkenveld 

waar we onze tenten konden opzetten. Een zeer mooie locatie midden 

in de natuur! 
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Het opzetten van onze tenten ging vlot en werd al snel gevolgd door 

het avondeten. Als avondactiviteit stond er een gezamenlijk kampvuur 

op de planning. Op het kampvuur maakte we vele interessante 

gesprekken met andere ksa’ers. Na het kampvuur kropen we allemaal 

in onze slaapzak voor een goede nachtrust. De volgende morgen aten 

we ontbijt en begonnen we aan onze dag. De organisatie had allerlei 

activiteiten voorzien om op het terrein te doen. We deden die dag 

bakklimmen, hindernissenparcours, boogschieten, spike-bal,… We 

maakten ook het mooiste vlot van allemaal waarmee we een toertje 

moesten varen op de vijver, dit om te bewijzen dat ons vlot wel 

degelijk waterproof was.  
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Na de activiteiten was het tijd om onze tent af te breken en onze 

rugzak opnieuw te maken. We waren klaar om te vertrekken richting 

het station. Op de trein keken we terug op de leuke en grappige 

momenten die we meegemaakt hadden op deze tweedaagse. Helaas 

komt er aan alle mooie liedjes een eind want éénmaal aangekomen in 

het station van Aalter was BASJ definitief gedaan.   
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 Groot kamp  

Groot kamp 2022 gaat dit jaar door in Daverdisse, dit is een plaats 

weggedoken in het hart van de Ardennen. Dit is één van de kleinste  

gemeenten van België ,wat het aantal inwoners betreft, telt ook talrijke 

erfgoederen, niet alleen op natuurgebied, maar ook op cultureel 

gebied. Bossen en rivieren (de Lesse en de Almache) maken deel uit 

van een aantrekkelijke streek. Ons kampterrein ligt dus in een prachtig 

gedeelte van België dat klaar is om door ons verkend te worden!  
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Voor wie?  

Elk jaar nodigen we onze 3 oudste bans uit: de knapen, 

jonghernieuwers en de hernieuwers voor dit avontuurlijke kamp.  

Wanneer?  

Het kamp vindt plaats van maandag 20 tot en met donderdag 30 juli.  

Vertrek en vervoer?  

We spreken af op 20 juli om 8u15 STIPT aan 

de KSA lokalen! Daar volgt een eerste 

formatie om de aanwezigheden te checken en 

daarna een knuffel te geven aan mama en papa voor we ons tien dagen 

lang gaan amuseren in Daverdisse! Voor het terugkeren zal er nog een 

post volgen op onze facebookpagina. 

De heen- en terugreis gebeurd met de bus. Vergeet zeker jullie 

identiteitskaart en medische fiche niet mee te brengen, ook een goed 

humeur is altijd welkom!  

Activiteiten?  

Op groot kamp kunnen we 

opnieuw back to basics gaan! We 

koken elke middag ons eigen potje 

op onze zelfgemaakte kookvuren 

en snelkokers. We zetten zelf onze 

tenten op en sjorren onze bedden. 

We doen ook tal van niet te 

ontbrekende activiteiten op groot 

kamp! Zoals schriktocht, 

nachtstratego, dauwtocht, twee- en 

driedaagse, voetbaltoernooi, 

paracommandopiste, zweethut en 

nog veel meer!  
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Leiding?   

Dit jaar zal onze leider Milan De Schinkel, leider van de 
Jonghernieuwers, de taak van kampleider op zich nemen. De 
leidingsploeg en fourage zal hem hierin helpen om het volledige 
kamp in goede banen te leiden!  

Brieven opsturen?  

Brieven kunnen altijd naar het volgende adres gestuurd worden: 
“Naam zoon”  

Rue du Chênai, 6929 Daverdisse 
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Klein kamp  

Klein kamp 2022 gaat dit jaar door in Meulebeke! Het bivakhuis waar 

we in verblijven ligt aan de rand van het sport- en recreatiedomein Ter 

Borcht. Vlakbij De Miere kunnen de leden zich ook beschikken over 

een speelplein, een speelbos, een robinsoneiland en een openbaar 

zwembad. We kunnen jullie dus garanderen dat de piepedollen, 

speelvogels en krabbers zich volledig zullen kunnen uitleven!  

 

Er zijn meerdere slaapzalen en bedden aanwezig voorzien van een 

matras maar geen deken of kussen. Daarom vragen we aan iedereen 

om een dekbedovertrek, slaapzak en kussen mee te nemen (zie 

verder in de materiaallijst bij het hoofdstuk ‘wat meedoen?’). Verder 

is er een uitgebreide keuken waarin de fourage lekker kan koken.  
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Wanneer?  

Het kamp vindt plaats 
van maandag 10 tot en 
met maandag 17 
augustus.  

 

Voor wie?  

Elk jaar nodigen we onze drie jongste bans uit: de piepedollen, 

speelvogels en krabbekoningen voor dit spetterend kamp.  

Vertrek en vervoer?  

Dit jaar spreken we rechtstreeks af aan het kamphuis in Meulebeke 

verzamelen allemaal om 11 uur op woensdag 10 augustus aan de 

bivakplaats De Miere in Meulebeke (Kapellestraat 116) om aan het 

kamp te starten! Om het praktisch te houden vragen wij jullie om de 

bagage ook mee te brengen met de auto. Na het kamp gaan we terug 

afspreken ter plaatste aan de bivakplaats op 17 augstus om 15 uur 

in de namiddag waar jullie jullie zoon terug kunnen komen ophalen.  
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Activiteiten?  

Zoals ieder jaar zijn onze dagen goed gevuld met een tal van 

activiteiten. Zo hebben we activiteiten vol actie zoals ons traditioneel 

voetbaltoernooi om te kijken wie de beste voetballers zijn onder ons 

en wie het best als team kan spelen. Stratego, dorp- en bosspellen zijn 

ook van de partij. Door de locatie dicht bij de speelbossen zal ieder 

spel zeker even spannend blijven. Natuurlijk verkennen we ook de 

streek zelf door onze wandelschoenen aan te trekken en op tocht te 

gaan. Zo doen we eerst een verkenningstocht om mooie plekjes te 

vinden voor onze dauwtocht. Op dauwtocht staan we iets vroeger op 

en eten we croque-monsieurs. Dagtocht zal onze grootste tocht zijn en 

dan stappen we naar een zwembad met een spectaculair 

glijbanencomplex, wildwaterbanen en fonteinen, dus vergeet zeker je 

zwembroek niet mee te brengen! Als afsluiter van het kamp maken we 

een groots maar veilig kampvuur waarbij we elkaar onze beste 

moppen, verhalen en toneeltjes opvoeren.  

Leiding?  

Dit jaar is Timo Dumon, leider van de krabbekoningen, kampleider 

van klein kamp. Dit wil zeggen dat Timo het kamp regelt en zorgt 

welke activiteiten op de planning staan. Hij wordt ondersteund door 

een groep enthousiaste leiders waaronder de vaste leidingsploeg, 

interim-leiding (leiding in spe) & de fourage. Kortom alles komt 

helemaal in orde! Dus zoals ze zeggen in Meulebeke: “k en der hoeste 

in!” want dit klein kamp wordt één om in te kaderen! Ik kijk er alvast 

naar uit, jij ook?  

Brieven opsturen?  

Brieven kunnen altijd naar het volgende adres gestuurd worden:  

“Naam zoon” 

De Miere, bivakplaats 

Kapellestraat 116 

8760 MEULEBEKE 
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 Wat mee doen?  
Algemeen:  

Eetgerief  

• Gamel of bord (1 voor soep, 1 voor hoofdgerecht)  
• Drinkbeker  
• Bestek (mes, vork, lepel)  
• 3keukenhanddoeken  

• 1 stuk eten voor de fourage (bv. charcuterie of beleg)  
• Lunchpakket voor de eerste middag  

Kledij  

• KSA-hemd 
• Ondergoed  
• Sokken  
• Zakdoeken  
• Sportieve kledij (shorts, sportschoenen)  
• Broeken (lang en kort)  
• Zwemgerief en waterschoenen  
• Regenkledij en laarzen  
• Warmetrui  
• T-shirts (vergeet je KSA T-shirt en je sjaaltje niet)  
• Petje tegen de zonneslag en zonnecrème  

Wasgerief  

• Handdoek, washandjes, badhanddoek  
• Linnen wasbakje  
• Tandenborstel, tandpasta, bekertje  
• Kam  
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• Shampoo en douchegel  

Allerlei  

• Identiteitskaart  
• MEDISCHE FICHE  
• Slaapzak  
• Zak voor vuil linnen  
• Zaklamp  
• Drinkbus  
• Schrijfgerief, postzegels, enveloppen en schrijfpapier  
• Compeedpleisters voor de voeten  

Radio’s, vuurwerk, messen, alcohol,... zijn niet toegelaten op 
kamp. Drugs op kamp betekent onmiddellijk terug naar huis! 
Ook je GSM laat je beter thuis, in dringende gevallen kan er 
altijd via de leiding contact worden opgenomen met de 
ouders.  

Overdreven snoepen kan niet op kamp. We proberen iedere 
dag een evenwichtige maaltijd klaar te maken. We zullen 
controleren op snoepen en wat als teveel wordt bevonden, 
zal aan de kant gehouden worden.  

Bijkomend voor klein kamp:  

• Dekbedovertrek 
• Kussen  
• Slaapzak  
• Een beetje zakgeld om een snoepje te kopen op dagtocht  
• GEEN GSM  

 

Bijkomend voor groot kamp:  

• Stevig touw (hoe soepeler hoe beter, vinger dik, ongeveer 25 
meter lang)  

• Luchtmatras, eventueel matje voor tweedaagse  
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• Waterdichteschoenen  
• Aardappelmesje  
• 3 keukenhanddoek die weg mogen na kamp  
• Luchtmatras, zwemband, ... voor in het meer  
• Zakgeld om iets te kopen  
• Op Groot kamp doe je best een grote rugzak (GEEN VALIES) 

voor uw bagage en een kleine rugzak voor tweedaagse. Vul je 
rugzak zoals op onderstaande afbeelding staat aangegeven. 
Het is belangrijk dat je al uw bagage zelf kan dragen.  
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Eervolle vermelding  

 

Onze leiders Milan De Schinkel leider van de jonghernieuwers, Tuur 

Goemare leider van de speelvogels en Karsten Van Maldegem leider 

van de knapen. Mogen met trots zeggen dat ze alle 3 geslaagd zijn 

voor de cursus EHBO georganiseerd door het Rode Kruis van 

Maldegem! Hiervoor hebben ze een theoretische en praktische proef 

moeten afleggen waarbij de basis van eerste hulp aan bod kwam. Dit 

houd in dat deze 3 kerels nu weten wat ze moeten doen bij een 

ongeval en hoe ze eerste hulp moeten toepassen zoals; reanimeren, 

verbanden leggen en een heimlich manoeuvre uitvoeren. Je hoort het 

dus goed, deze leiders zitten niet stil! Jullie zoon is dus zeker in goede 

handen op kamp, moest een ongeval zich voordoen (maar laat ons 

hopen dat het niet zo ver moet komen). Proficiat, Milan, Tuur en 

Karsten!!!  
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Tekeningen, raadsels en 
mopjes  

 

 

Er waren eens twee gekken in de woestijn. De ene gek had een 

autodeur bij zich. De andere vroeg waarom hij die deur meesleurde. 

Antwoordt de ene gek “Als het straks te warm wordt, dan kan ik een 

raampje open zetten!” 

 

 

 

Er komt een man bij de dokter. "Is vergif dodelijk?", vraagt hij. "Ik 

denk het niet", antwoordt de dokter. "Ik heb nog nooit een patiënt 

horen klagen daarover." 

 

 

Gijs komt voor de zoveelste keer te laat op zijn werk. Zijn baas zegt: 

‘Kun je nu echt niet wat beter je best doen om op tijd te komen?’ Gijs: 

‘Ja hoor, ik neem wel een bus eerder.’ De volgende dag is Gijs nóg 

later op zijn werk. Zijn baas zegt: ‘Je zou toch een bus eerder 

nemen?’. Gijs: ‘Klopt, maar die ging de andere kant op.’ 

 

 

 

Ken je de mop van de blinde timmerman? Die slaat echt nergens op. 

 

 

 



 25 

 



 26 

 

 

 

 
 



 27 

Verjaardagskalender  
  
 

April 
 

Noah Van Hulle 05/04/2013 Speelvogels 
Stef De Pauw 07/04/2009 Knapen 
Mathis Tysebaert 09/04/2008 Knapen 
Mories Demulder  10/04/2014 Piepedollen  
Wout Van Ackker 12/04/2016 Piepedollen 
Luca De Mey  13/04/2013 Speelvogels 
Emile Braet  14/04/2004 Leiding 
Jos Swankaert 15/04/2007 Jonghernieuwers 
Pascal Jaroslawski 16/04/2015 Jonghernieuwers 
Brecht De Pauw  17/04/2007 Jonghernieuwers 
Lothar Coene  20/04/2010 Krabbekoningen 
Ibe Blomme 24/04/2008 Knapen 
Maxens Blondeel  28/04/2010 Krabbekoningen  
Sam Claeys  28/04/2008 Knapen  

 

Mei 
 

Jules De Bruyckere 01/05/1998 Leiding 
Mathier Leliaert 02/05/2007 Jonghernieuwers  
Adam abdeljalil 04/05/2013 Speelvogels 
Emile Henneman 05/05/2006 Jonghernieuwers 
Brenn Van Maldegem 06/05/2005 Hernieuwers 
Lander De Coninck  07/05/2006 Jonghernieuwers 
Louis De Coninck  11/05/2015 Piepedollen  
Roel Van Hulle   11/05/2010 Krabbekoningen  
Sam Stofferis  14/05/2010 Krabbekoningen 
Ilyan Coppé 14/05/2010 Krabbekoningen 
Noah Meire 17/05/2014 Piepedollen  
Achilles Himschoot  18/05/2010 Krabbekoningen  
Willem De Bruyckere 19/05/2003 Leiding  
Maurits Maertens 20/05/2009 Knapen 
Merlijn Custers  25/05/2008 Knapen 
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Lowie Decroock 26/05/2011 Krabbekoningen 
Sichon Huysser 27/05/2005 Hernieuwers 
Guust De Baere 29/05/2006 Jonghernieuwers 
Miel Decroock  31/05/2008 Knapen 

 

Juni 
  

Leandro Van Assche 01/06/2012 Speelvogels 
Cérilles Himschoot 07/06/2014 Piepedollen 
Toon Swankaert 08/06/2010 Krabbekoningen  
Alexander Regelbrugge 10/06/2014 Piepedollen  
Léon François 14/06/2014 Piepedollen 
Nathan Pattyn  16/06/2014 Piepedollen 
Milan De Schinkel  28/06/2000 Leiding 

 
 

Juli 
 

Lenn De Muynck  02/07/2009 Knapen  
Louis Timmerman 03/07/2009 Knapen 
Noah Boerjan 03/07/2007 Jonghernieuwers 
Jasper Haemerlinck  06/07/208 Knapen  
Lewis De Busschere 08/07/2014 Piepedollen 
Felix Van Daele  08/07/2009 Knapen 
Sander Defoor 08/07/2006 Jonghernieuwers 
Seth Van Hulle 15/07/2008 Knapen 
Lou Mortier  18/07/2015 Piepedollen  
Xenn Goemaere  18/07/2011 Krabbekoningen 
Baptiste Martens  20/07/2006  Jonghernieuwers  
Luiz Boerjan  20/07/2005 hernieuwers 
Thibaut Goethals 21/07/2014 Piepedollen  
Julien De Baets 25/07/2010 Krabbekoningen  
Xavier Decnudde 27/07/2014 Piepedollen  
Andres Claeys 28/07/2009 Knapen  
Medard De Baere 30/07/2003 Leiding  
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Augustus 

 

 
 
 
 

September 
 

Simon De Rycke  02/09/2013 Speelvogels 
August Sesier  06/09/2012 Speelvogels 
Lucas Rollier 08/09/2014 Piepedollen  
Victor Coene 09/09/2014 Piepedollen  
Robbe Dhoore  09/09/2011 Krabbekoningen 
Lewis Meneve  10/09/2013 Speelvogels 
Leon Van Acker 18/09/2015 Piepedollen  
Mathis Goemaere Storm  11/09/2014 Piepedollen  
Luca Van Assche 20/09/2009 Knapen  
Olivier Despeghel 24/09/2014 Piepedollen  
Quinten Van De Wynckel 26/09/2013 Speelvogels 
Robbe Beernaert 29/09/2003 Leiding 

 
 
 

Aro Neirynck  01/08/2014 Piepedollen  
Manu Van De Ginste 02/08/2003 Leiding  
Bengt Claeys 05/09/2006 Jonghernieuwers 
Vicktor Vandenbossche 09/08/2014 Piepedollen 
Achiel Sesier  10/08/2008 Knapen  
Thibo Pycke 20/08/2014 Piepedollen  
Guilaume Trenson  21/08/2009 Knapen  
Lucas Vanheule  23/08/2006 Jonghernieuwers 
Tuur Goemaere 29/08/2001 Leiding 
Sel Goemaere 29/08/2001 Leiding 
Leon De Busschere 31/08/2011 Krabbekoningen  
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