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Woord vooraf
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten, we zijn al aan het einde
gekomen van de eerste helft van dit tot nu toe fantastische jaar
binnen de KSA. Ondertussen zijn er alweer heel wat leuke
activiteiten voorbij gegaan, daarom zijn we terug met de klaroen
om jullie allen te informeren over hoe alles er in de voorbije 2
maand is aan toe gegaan. Wij wensen iedereen graag alvast een
vrolijk en gelukkig nieuwjaar toe van het hele KSA Maldegemteam!

Veel leesplezier!
Siemen Blankaert
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Vriendjesdag
Zoals de traditie dat vraagt hebben we ook dit jaar een
vriendjesdag op poten gezet. Op vriendjesdag mogen alle
ksa’ers hun beste vrienden meenemen om eens de sfeer op te
snuiven door mee te spelen met alle leuke spelletjes die wij met
de leiding hadden voorbereid.
Dit jaar werden de nieuwkomers wel echt in de watten gelegd.
Ze mochten beginnen met een spelletje voetbal, maar niet
zomaar een gewoon potje voetbal. De leiding had een
tafelvoetbalveld gesjord waar de ksa’ers zelf de
tafelvoetbalpoppen waren. Ze moesten dus voetballen, maar ze
konden niet rondlopen. Zeker een unieke ervaring!
Een goede ksa’er moet ook een opdracht tot een goed einde
kunnen brengen. Bij de 2e post werden we in 2 teams verdeeld
en we kregen allebei een opdracht. Het ene team moest het fort
verdedigen met pijl en boog en het andere team kreeg een
schild om achter te schuilen en moest proberen binnen geraken
in het fort. Tijdens het
spel vlogen de pijlen in
het rond en was het een
wonder dat sommigen
niet geraakt werden.
Sommigen wisten zich
een weg naar het fort te
banen en konden zo het
spel winnen, andere
keren kon de
verdediging stand
houden.
Na al dat strijden
werden we allemaal
verrast met een lekkere
koek!

4

Om af te sluiten gingen we wat verder weg van onze lokalen,
naar een racebaan die de leiding voor ons gemaakt had.
Telkens mochten we in groepjes van drie onze beste makkers
uitdagen om te zien wie er als eerst tot bij de finish kon
geraken. Enkelen vlogen er iets te enthousiast in en gingen uit
de bocht. Anderen reden lekker op hun gemak en konden door
een versnelling op het einde toch de race winnen. Het werd hoe
dan ook spannend!

Ziezo, na deze namiddag vol sport en spel wisten alle
nieuwkomers wat een activiteit bij de KSA inhoudt. Hopelijk zien
we velen van hen nog vaak terug op onze toekomstige
activiteiten.
Karsten Van Maldegem
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Frieten met stoverij
Na een heel vervelend coronajaar konden we jullie eindelijk nog
eens ontvangen om samen van onze heerlijke zelfgemaakte
frieten met stovers te eten! Het was zeer zeker een geslaagde
editie. De leidingsploeg stond heel de avond klaar om frieten te
bakken, drankjes uit te gieten en in de stovers te roeren.
De avond werd afgetrapt met een gratis glaasje cava of
fruitsap. Daarna begaf iedereen zich naar de tafels om er een
gezellige avond van te maken. Toen het sein werd gegeven
ging iedere tafel om zijn beurt een heerlijk bord frieten met
stovers halen, tussen al die frietjes hadden we natuurlijk ook
wat groentjes verstopt. Tijdens en na het eten kon iedereen
genieten van de leuke foto’s die de voorbije kampen en
activiteiten gemaakt werden. Hopelijk had iedereen nog wat
plaats overgehouden want na de stovers was het natuurlijk tijd
voor een gigantisch dessertbuffet!
Na al het eten kon iedereen zijn kans nog eens wagen tijdens
de tombola.
Bedankt aan onze sponsors voor de tombola, onze oud-leiding
die zo vriendelijk was om ons een handje te helpen bij het
maken van de stovers en natuurlijk ook aan al onze gasten die
wij mochten ontvangen! Wij kijken er in ieder geval op terug als
een geslaagde editie en hopen dat iedereen volgend jaar weer
van de partij zal zijn!
Karsten Van Maldegem
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Sinterklaas
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in
mijn laarsje, dank u Sinterklaasje!
Zoals jullie allemaal gezien hebben op het Sinterklaasfilmpje,
kon Sinterklaas dit jaar jammer genoeg niet komen tijdens de
activiteit. Daarom heeft hij de opdracht aan de leiding van de
KSA gegeven om het lekkernij bij de leden aan huis te brengen.
Sinterklaas had grote plannen omdat iedereen dit jaar zo flink is
geweest. Hij ging meer snoep geven dan ooit tevoren! Gelukkig
heeft hij dit allemaal naar ons opgestuurd zodat wij het aan
jullie konden geven.
Het is zeer spijtig dat we de Sint dit jaar niet hebben kunnen
zien maar eind goed al goed want Sinterklaas zijn lekkernij is
toch bij de lieve kinderen terecht gekomen met de hulp van de
voltallige leiders van de KSA!
PS: Sinterklaas zei die dag nog aan de telefoon dat hij heel blij
was met de enthousiaste reacties van de leden.
Manu Van de Ginste
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Tekeningen, raadsels en mopjes
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• De meester geeft natuurkundeles. "Bij hitte zet iets uit, maar
bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van
geven?" Mark: "De zomervakantie duurt acht weken, maar de
kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meester!"
• In december zwemt Jantje in zee. "W-w-w-w-wat k-k-k-koud is
het,"bibbert Jantje. "Gelukkig heb ik mijn zwembroek aan."
• Op een mooie decemberdag ziet een voorbijganger de
bosbrandweerauto achteruit de kazerne inrijden, terwijl er een
fraaie dennenboom op de grill zit.
"Voorbereiding voor de kerst?" vraagt de burger.
"Nee hoor", zegt de brandweerman, "instructieritje met een
nieuweling"

• Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de
rechter komen. Rechter: "Hoe komt u aan al die nieuwe
kerstspullen?" Verdachte: "Ik heb heel vroeg kerstinkopen
gedaan, edelachtbare!" Rechter: "Hoe vroeg dan?" Verdachte:
"Een uur voordat de winkel openging!"
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