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Woord vooraf
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten, reeds een aantal maanden zijn
weer gepasseerd sinds onze winterstop. Intussen is er weer uitbundig
carnaval gevierd in Maldegem en zijn we en staan er nog heel wat
andere leuke en spannende activiteiten op de planning binnen ons KSA
bestaan. Reden genoeg om julie allen te informeren over het doen en
laten van de afgelopen activiteiten en jullie wat verder te informeren
over de toekomstige evenementen binnen de KSA. Zo volgt er
logischerwijs ook een korte agenda van welke grote en belangrijke
evenementen er gepland staan in de nabije toekomst.

Veel leesplezier!
Siemen Blankaert
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Carnaval 2019
Elk jaar wordt carnaval uitbundig gevierd in Maldegem. Dit jaar was
het wat anders dan andere jaren, door het coronabeestje was er nog
maar slechts 1 stoet mogelijk, maar dit trokken we recht met een
dubbel zo groot feest! Ook dit jaar waren we met KSA Maldegem
weer van de partij, samen met de Gidsen. Terwijl zij zorgen voor de
mooiste pakjes. Is de leiding van de KSA volop bezig met het bouwen
van 2 spectaculaire karren. Na een paar weken zoeken vonden we het
perfecte thema: onderwaterwereld! Zodra dit was beslist vlogen we
erin en was er geen tijd meer te verliezen.

Op de kar verschenen de eerste pilaren, daarrond verschenen
verschillende houten kaders die dolfijnen zullen worden. In de
piramiden begon het werk ook goed vooruit te gaan, al snel hing het
plafond vol met papier-maché ballonnen, dit zullen ongetwijfeld onze
duikerhelmen worden. Die heb je immers nodig als je naar de
onderwaterwereld gaat. Daar zullen we zeker vissen,
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zeepaardjes, kwallen, … zien. Ook al deze dieren werden in een pakje
gegoten. Tijdens de eindejaar periode werd het werktempo een stuk
lager gezet. De werkende leiding deden op hun gemak verder terwijl
het merendeel van de leiding moest studeren. De studenten binnen de
leiding kwamen al graag eens helpen tijdens hun studiepauzes, maar
anders zaten zij met hun neus tussen de boeken. Gelukkig met goede
resultaten voor iedereen tot gevolg!
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Na de periode van relatieve rust voor onze lokalen werd het plots
drukker dan ooit. Tot aan carnaval zou er dag en nacht gewerkt
worden. De eerste ceremoniële wieldop werd aan de kar gehangen om
de start van het werk aan carnaval officieel in te luiden. Aan de muur
verscheen plots een lange to-do lijst, maar die werkten we langzaam
maar zeker weg. De Acropolis kreeg nu stilaan zijn definitieve vorm,
de dolfijnen werden zichtbaar en de Octopus liet zich ook voor het
eerst zien.
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We beslisten ook om een
2de kleinere kar te maken,
dit zou zorgen voor een
echte wow-factor.
Terwijl dit allemaal
hectisch zijn gang liep,
verscheen in een hoekje
van onze lokalen de
duikboot waar de
hernieuwers tijdens hun
activiteiten aan werkten, dit was echt iets om trots op te zijn en zou
ons ongetwijfeld punten opleveren tijdens de stoet, de leiding droeg er
dan ook veel zorg voor. Stilaan bezochten ook steeds meer gidsen
onze lokalen, zij kwamen eerst om een handje te helpen. Maar hier
kwam verandering in toen zij plots een enorme hoeveelheid prachtige
pakjes kwamen brengen. Carnaval stond nu echt om de hoek. We
hingen nog snel de lichtjes aan onze Acropolis, de boxen werden een
laatste keer getest. Alles stond klaar om er weer een topeditie van te
maken!
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Na al die dagen aan voorbereiding was de grote dag eindelijk daar. De
leiding sprak al vroeg af om de laatste aanpassingen uit te voeren
zodat alles op wieltjes zou lopen. Nadat de leden werden ontvangen,
kreeg iedereen een kostuum, een laagje schmink en werden de dansjes
aangeleerd om ook van deze editie een topeditie te maken. Eens
iedereen klaar was, vertrokken we met z’n allen richting de start van
de stoet. Tijdens de stoet deed iedereen zijn uiterste best, waarvoor
dank! Ook het enorme publiek genoot van onze schitterende
dansmoves en zangtalenten, toch kwamen we jammer genoeg op de
tweede plaats terecht.
Maar natuurlijk hebben wij ons geweldig hard geamuseerd in deze
carnaval periode. Wij danken iedereen die naar de stoet is komen
kijken en natuurlijk onze mede jeugdbeweging Gidsen Gertrude

Wout, Karsten, Yaron en Emile
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Hierbij nog enkele foto’s tijdens de stoet:
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Onze leider Wout Blomme op de kar verkleed als de enige echte
Poseidon!
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Belangrijke data
Komende maanden staat er weer heel wat op ons KSA-programma! In
de paasvakantie gaan er heel wat kampen door en ook daarna hebben
we nog veel in de aanbieding...

We sommen de belangrijkste evenementen even op:
MINIKAMP:
4 en 5 april zijn de piepedollen en speelvogels welkom in onze
lokalen, om te ontdekken hoe het is om op kamp te gaan met de KSA.

KRABBERWEEKEND:
De krabbekoningen zijn welkom van 12 tot en met 14 april, in onze
lokalen voor een weekend vol avontuur met hun vrienden.

WIJNVERKOOP:
Sinds 24 maart zijn wij terug volop begonnen met het verkopen van
onze wijn, deze verkoop loopt tot en met 17 april.

BASJ:
Smeer jullie kuiten maar in hernieuwers want wij gaan op Basj, een
evenement vol met fantastisch avonturenspektakel. Met een nieuw
concept! Dit gaat door van 15-16 april.
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Wijnverkoop
Ook dit jaar organiseert KSA Maldegem weer een wijnverkoop in
samenwerking met Wijnhandel Van Den Bossche! Dit jaar bieden we
3 soorten wijnen aan: een rode, witte en rosé. Daarnaast hebben we
ook een cava in ons aanbod. Onze verkoop start op 24 maart 2022 en
loopt tot 17 mei 2022.
Deze lekkere en populaire wijnen worden aangeboden aan een prijs
van € 8 per fles en € 45 per doos (6 flessen van dezelfde wijn). Voor
een fles cava vragen wij € 10 per fles en € 58 per doos.
Dit jaar hebben we een klein wedstrijdelement toegevoegd aan onze
wijnverkoop. Tussen de leden waarvan de ouders/familie/vrienden/...
het meeste flessen wijn of cava kopen, worden enkele waardebonnen
verloot voor onder meer een pretprak en een nieuwe kampuitrusting.
Hiervoor is het belangrijk dat u bij het bestellen de naam van het lid
invult.
Op de volgende pagina vindt u wat meer uitleg over de verschillende
flessen die we aanbieden. Zoals altijd mag uit ons zeker contacteren
als u hier nog verdere vragen over heeft. Nu al overtuigd? Surf dan
snel naar onze website www.ksamaldegem.be en klik op het tabblad
wijnverkoop!
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Juan De Juanes Blanco - Do Valencia
Deze Juan de Juanes Bronce Tinto is de verpersoonlijking van een
echte passe-partout drinkwijn. Het deel Macabeo zorgt ervoor dat er
naast het ronde karakter van de Chardonnay ook wat kruidigheid en
smaak van groene appeltjes in de wijn komt.
De naam verwijst naar Juan de Juanes, een toonaangevende
Renaissance schilder uit Font de la Figuera.
Enfin Le Vin Rosé - Vdp d'Oc
De wijn heeft een zalmroze schittering, een florale neus met
impressies van zomerfruit.
In de mond breed geschakeerd en harmonieus met frisse toets over de
hele lengte.
Zomerse BBQ rosé maar die ook perfect als aperitief, bij salades of
pasta's kan worden gedronken.
Enfin Le Vin Rouge - Vdp d'Oc
Levendig kersenrode wijn met een heel zuiver fruitig aroma’s, De
smaak is speels, aangenaam sappig, met weinig tannines maar
voldoende structuur. Heel aangename "doordrinker" die de perfecte
metgezel is van vleesgerechten.
Cava Grans Moments Brut
Cava Grans Moments is een brut die gemaakt wordt van 3 lokale
druiven. Door de rijping sur lie van minimum 12 maanden is de
pareling fijn, en krijgen we een kwalitatief zeer correcte cava. Door
zijn frisse en fruitige (geel fruit en groene appeltjes) afdronk spreekt
hij een breed publiek aan.
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Tekeningen, raadsels en mopjes
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BINAIRE PUZZELS
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Verjaardagskalender
APRIL
Noah
Stef
Mathis
Mories
Wout
Luca
Emile
Jos
Pascal
Brecht
Jens
Lothar

Van Hulle
De Pauw
Tysebaer
Demulder
Van Acker
De Mey
Braet
Swankaert
Jaroslawski
De Pauw
Blondeel
Coene

05/04/2013
07/04/2009
09/04/2008
10/04/2014
12/04/2016
13/04/2013
14/04/2004
15/04/2007
16/04/2015
17/04/2007
19/04/1995
20/04/2010

Speelvogels
Knapen
Knapen
Piepedollen
Piepedollen
Speelvogels
Leiding
Jonghernieuwers
Piepedollen
Jonghernieuwers
Oud - Leiding
Krabbekoningen

Ibe

Blomme

24/04/2008

Knapen

Maxens

Blondeel

28/04/2010

Krabbekoningen

Sam

Claeys

28/04/2008

Knapen

De Bruyckere
Leliaert
Abdeljalil
Henneman
Van
Maldegem
De Coninck
De Coninck
Van Hulle
Stofferis
Coppé
Meire
Himschoot
De Bruyckere
Maertens
Custers
Decroock
Huysser
De Baere
Decroock

01/05/1998
02/05/2007
04/05/2013

Leiding
Jonghernieuwers
Speelvogels

05/05/2006

Jonghernieuwers

06/05/2005
07/05/2006
11/05/2015
11/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
17/05/2014
18/05/2010
19/05/2003
20/05/2009
25/05/2008
26/05/2011
27/05/2005
29/05/2006
31/05/2008

Hernieuwers
Jonghernieuwers
Piepedollen
Krabbekoningen
Krabbekoningen
Krabbekoningen
Piepedollen
Krabbekoningen
Leiding
Knapen
Knapen
Krabbekoningen
Hernieuwers
Jonghernieuwers
Knapen

MEI
Jules
Mathier
Adam
Emile
Brenn
Lander
Louis
Roel
Sam
Ilyan
Noah
Achilles
Willem
Maurits
Merlijn
Lowie
Sichon
Guust
Miel
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Arthon

Van Den
Bossche

31/05/2000

Oud – Leiding

Van Assche
Himschoot
Swankaert
Regelbrugge
François
Pattyn
De Coster
De Schinkel

01/06/2012
07/06/2014
08/06/2010
10/06/2014
14/06/2014
16/06/2014
25/06/1987
28/06/2000

Speelvogels
Piepedollen
Krabbekoningen
Piepdollen
Piepedollen
Piepedollen
Oud - Leiding
Leiding

JUNI
Leandro
Cérilles
Toon
Alexander
Léon
Nathan
Dimitri
Milan
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