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 Woord vooraf 
Beste KSA’ers en KSA-sympathisanten 

Na een leuk KSA-jaar en twee fantastische kampen is de leiding 
helemaal klaar om er terug in te vliegen! Ook dit jaar zullen we u 
driemaandelijks informeren over uw favoriete jeugdbeweging via De 
Klaroen.  

In deze Klaroen zijn de klassiekers terug; de verslagen van het groot 
en klein kamp, leidingsbesprekingen en de moppen van de leiding. 

Een nieuw werkjaar betekent spijtig genoeg dat we terug afscheid 
moeten nemen van een aantal leiders. Maar niet getreurd, dit jaar 
staat er een heel grote groep enthousiaste leiding klaar om telkens 
voor een spetterende activiteit te zorgen. 

In deze Klaroen blikken we even terug, maar kijken we vooral vooruit. 
We zitten vol enthousiasme en barsten van de leuke ideeën voor 
activiteiten. We hopen jullie dan ook allemaal snel terug te zien op 
één van de komende activiteiten! 

Veel leesplezier! 
Médard De Baere 
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 Verslag grootkamp 
Dag 1: Woensdag 20 juli 2022 
Eindelijk was het weer zover! De tijd om tien dagen plezier te maken 
met al onze vrienden was aangebroken. Met zen allen vertrokken we, 
gepakt en gezakt, vanaf de KSA-lokalen met de bus naar ons 
kampterrein in Daverdisse. Daverdisse is een gemeente in de provincie 
Luxemburg en telt slechts 1000 inwoners. Hierdoor is het de gemeente 
met het kleinst aantal inwoners in België. Ook is het omringd door tal 
van bossen, waardoor het de ideale plaats is om te ravotten of mooie 
wandelingen te maken. Eenmaal aangekomen rond de middag aten we 
samen onze boterhammen of broodjes op en begonnen we snel aan de 
opbouw van onze tenten. Na een halfuurtje werk stonden ze al mooi op 
één lijn. Hierna volgde het zware werk, de bedden en eettafels sjorden. 
Door de regen ging dit niet bij iedereen even snel maar het resultaat 
mocht er zijn! Van een middagje opzetten krijg je honger, gelukkig stond 
de fourage voor ons klaar met hun zelfgemaakte spaghetti. Nadien 
sloten we de dag af met nog een korte verkenningstocht om de mooie 
streek te ontdekken en uiteindelijk in onze zelfgemaakte bedden te 
slapen. 
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Dag 2: Donderdag 21 juli 2022 

De volgende dag begon stipt 
om acht uur s’ochtends. Na een 
regenachtige nacht was het 
eindelijk weer droog en tijd 
om erin te vliegen. In de 
morgen werd er eerst stevig 
ontbeten om vervolgens hout 
te gaan zoeken en aarde te 
scheppen. De aarde is 
namelijk nodig om modder te 
maken voor onze tafelvuren. 
Eenmaal deze in gereedheid 
waren gebracht, begonnen we aan het koken van het middagmaal. Jaja 
je hoort het goed, op grootkamp wordt er óók zelf gekookt! Aansluitend 
was er een korte siësta om nadien onze dag weer verder te zetten en 
“Het Grote Casino Bosspel” te spelen. Verschillende leiders verstopten 
zich in het bos met elk een verschillend kaartspel. De bedoeling was om 
zoveel mogelijk spelletjes te winnen. Overduidelijk wonnen de knapen 
van alle andere bans. De avond was al terug aangebroken en het was 
maar best om vroeg te gaan slapen want de volgende ochtend moest 
iedereen vroeg uit de veren. 
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Dag 3: vrijdag 22 juli 2022 

De derde dag breekt al zeer 
vroeg aan, het is namelijk 
dauwtocht. Eenmaal iedereen 
uit zijn slaapzak is geraakt en 
zijn stapschoenen heeft 
aangetrokken, wordt iedereen 
naar de fouragetent geroepen. 
Hier worden de rugzakken 
namelijk gevuld met de lekkere 
croques, water, fruitsap,... 
Wanneer elke ban alles bij zich 
heeft, vertrekken we op 
wandeltocht naar een grote 
open plek waar de croques 
volgens de traditie worden 
klaargemaakt op de kolen van 
een zelfgemaakt vuur. Rond de 

middag was iedereen weer op het kampterrein. In de middag trainden 
de knapen en jonghernieuwers hun voetbalsskills of hielpen ze met het 
bouwen van de pizzaoven. Maar niet voor de hernieuwers, zij trokken 
het bos in om de schriktocht op te zetten! (Wat de knapen en 
jonghernieuwers natuurlijk niet wisten.)  Plots was het middernacht en 
iedereen behalve de leiding en hernieuwers waren aan het slapen. Het 
was tijd om de schrikttocht te beginnen!!! De deelnemers moesten een 
tocht afleggen door een donker bos met op verschillende plaatsen 
leiding en hernieuwers verstopt. Eenmaal de laatste waren 
aangekomen, keerden we allen terug naar de kampplaats om daar nog 
een beker warme soep te drinken en dan terug in onze slaapzak te 
kruipen. 
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Dag 4: zaterdag 23 september 2022 

Op dag vier sliepen we uit omwille van de schriktocht. Zo konden we fit 
zijn voor het grote, jaarlijkse KSA voetbaltoernooi! De goals werden 
gesjord en de lijnen werden getrokken. Hierna werd ook de megascore 
zoals elk jaar in gevuld. Na een sportmaal was het weer zover. Het 
toernooi waarin de knapen, jonghernieuwers, hernieuwers, leiding en 
fourage het allemaal tegen elkaar zouden opnemen, begon. Wanneer 
we niet speelden konden we genieten van de spannende matchen. 
Gelukkig was er genoeg water voorzien want het was zeer zonnig weer. 
Uiteindelijk was het de leiding die het voetbaltoernooi won van de 
hernieuwers in de finale. Hierna stond er 's avonds stoverij met frietjes 
op het menu. Na de heerlijke maaltijd bekwam iedereen van de 
intensieve dag tijdens een banactiviteit om nadien moe maar voldaan 
zijn bed in te kruipen. 
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Dag 5: zondag 24 september 2022 

Ook vandaag was het weer een 
drukke dag. De knapen en 
jonghernieuwers hadden in de 
namiddag parapiste op de planning 
staan. Hierbij moesten ze zo snel 
mogelijk een hindernissenparcours 
afleggen waarin hun survival skills en 
hun conditie op de proef gesteld 
werden. Diegene die het parcours het 
snelst kan afleggen, wordt tot winnaar 
uitgeroepen. Tijdens de parapiste 
bouwden de hernieuwers de zweethut, 
zodat ’s avonds iedereen van een 
superontspanning kon genieten. Hierbij 
sjorden ze een houtenconstructie die bedekt werd met natte doeken. 
Ook werden er grote, ronde keien verzameld, die we na het eten m.b.v. 
een vuur zouden opwarmen. De avond brak al snel aan en we konden 
per ban elk om beurt genieten in de zweethut, net zoals in een echte 
sauna. Wanneer iedereen alles had uitgezweet, verlieten we de 
zweethut. Na de ontspannende ervaring kroop iedereen vervolgens 
voldaan in zijn bed. 
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Dag 6: maandag 25 september 2022 

We zaten over de helft van het kamp dus het werd tijd voor de 
hernieuwers om op driedaagse te vertrekken. Ook de jonhernieuwers en 
knapen zaten niet stil, zij gingen deze morgen naar het bos om hout te 
verzamelen. Wanneer ze 
terugkwamen was het alweer tijd 
om te koken. Eenmaal klaar stond 
hen een leuk dorpspel te wachten. 
Gelukkig was het niet zo ver 
stappen. De hernieuwers waren 
ondertussen aangekomen op hun 
slaapplek en intalleerden zich om 
goed te kunnen slapen. Nadat de 
jonghernieuwers en knapen 
avondeten hadden gekregen van 
de fourage, hielden ze zich nog 
even rustig bezig en daarna ging 
iedereen na een lange dag 
slapen. 

 

Dag 7-8: Dinsdag 26 juli 2022 – Woensdag 27 juli 2022 

Hoewel de hernieuwers al een dag eerder vertrokken op driedaagse, 
was het dinsdagmorgen pas aan de knapen en jonghernieuwers om op 
tweedaagse te gaan. Alle drie de groepen stonden vroeg op om gepakt 
en gezakt te gaan wandelen in de mooie bossen van Daverdisse en 
omstreken. Eenmaal aangekomen in het dorp waar we gingen slapen, 
moesten we op zoek naar een plaats om te overnachten. Dit ging dankzij 
de gastvrijheid van enkele Walen zeer vlot! Na een nacht doorgebracht 
te hebben op onze matjes of luchtmatrassen was het alweer tijd om deze 
op te rollen. We keerden onze hoofden in de andere richting, en gingen 
terug naar ons kampterrein. Eenmaal aangekomen stond er een 
heerlijke BBQ op ons te wachten voorzien door de fourage. 
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Dag 9: Donderdag 28 juli 2022 

Van deze dag valt er maar één iets te bespreken, want het belangrijkste 
van die dag stond ’s avonds te gebeuren. Het traditionele potje 
nachtstratego! Het werd een spannende editie. Toen de vlag werd 
gevonden, lag die kort in het kamp van strateeg Milan. Na een grote 
aanval van team Karsten verliet de vlag Milan’s kamp. Karsten hield 
samen met zijn verdediging stevig stand tegen de vele aanvallen van 
strateeg Milan. Het einde was in zicht en de winst leek verzekerd voor 
het team van Karsten, maar toen kwam een laatste wanhopige aanval 
van de tegenstander. Het was zeer spannend! Toch was de verdediging 
net iets sterker waardoor de vlag op het einde in Karsten zijn kamp 
bleef liggen. Het was ondertussen 12 uur s’ nachts en tijd om te stoppen, 
de strijd was gestreden EN gewonnen door Karsten! Na de lange tocht 
terug naar kampterrein kregen we van de fourage nog een lekker 
soepje aangeboden. Uiteindelijk gingen we na nog wat nagepraat over 
nachtstratego snel gaan slapen. 
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Dag 10: Vrijdag 29 juli 2022 

De laatste volledige dag, zoals altijd gekenmerkt door de grote opkuis. 
Dat betekende dus dat we die middag de laatste keer op onze eigen 
vuren zouden koken. Onze tafels en een groot deel van de tenten 
werden allemaal opgeruimd. De hernieuwers deden hun best om voor 
zonsondergang een geweldig kampvuur klaar te maken. Dankzij de hulp 
van de jonghernieuwers en knapen was dit uiteindelijk mogelijk. 
Wanneer alles opgeruimd was, zonderden alle bans zich af om een 
toneeltje of liedje te verzinnen. Tijdens het kampvuur werden we 
allemaal getrakteerd op een geweldige show. Een horrorverhaaltje van 
de knapen, een quiz van de jonghernieuwers en een leidingimitatie door 
de hernieuwers. De fourage verraste ons nog met heerlijke hotdog. 
Daarna gingen we allemaal voldaan naar ons bedje. 
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Dag 11: Zaterdag 30 juli 2022 

De allerlaatste dag van het kamp gingen we vroeg uit de veren, snel 
ontbijten en dan vol aan de slag om alles zo snel mogelijk in de camion 
te krijgen. Iedereen werkte goed door en dankzij een goede organisatie 
geraakte alles tijdig in de camion. Iets later kwam dan ook de bus om 
ons terug te brengen naar de KSA lokalen in Maldegem. Het was 
opnieuw een super leuk kamp dit jaar met dank aan onze kampleider 
Milan De Schinkel! Als het aan mij ligt ga ik volgend jaar terug mee op 
kamp! Het was gewoon zo’n spectaculair kamp. 

 

Wout Blomme & Médard De Baere 
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 Verslag klein kamp 
Dag 1: woensdag 10 augustus  

Eindelijk was het weer zo ver: de leukste 
dag van het jaar was weer aangebroken, 
namelijk de start van ons klein kamp. We 
verzamelden al direct aan ons kamphuis in 
Meulebeke om 11 uur. Na de eerste 
formatie van het kamp namen we allemaal 
afscheid van onze ouders.  We begonnen 
met onze traditionele pleinspelletjes. 
Hierna genoten we van ons lunchpakket en 
installeerden we ons in het kamphuis. Ook 
de speeltuin kreeg een grondige 
verkenning en voor we het goed en wel 
beseften, was het al tijd om te eten. De 
fourage had voor ons heerlijke spaghetti gemaakt. Om ons eten te laten 
zakken gingen we op verkenningstocht. Zo leerden we de regio een 
beetje beter kennen. Voor het slapengaan keek iedereen toe naar 
Jommeke die de rib van Kalafar zocht. Uitgeput maar zeker en vast 
voldaan ging iedereen slapen na een geslaagde eerste dag. 
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Dag 2: donderdag 11 augustus  

Al snel was de eerste nacht voorbij en 
begonnen we onze ochtend, zoals elke 
ochtend op kamp trouwens, met  onze 
traditionele ochtendgymnastiek. Na 
het lekkere ontbijt stond er een keuze 
activiteit op de planning. De leden 
mochten kiezen wat ze deden, van 
bandjes maken, tot knutselen met klei 
of sport en spel. In de middag was het 
enorm warm daarom besloten we om 
waterspelletjes te doen. We maakten 
een slierbaan en hadden veel pret met 
de waterballonnen en waterpistolen. 
Genoeg afkoeling dus. In de avond 
werkten we een beetje aan het groepsgevoel en deed elke groep een 
andere activiteit. Zo deden de krabbers een pokeravond, de 
speelvogels gingen naar de speeltuin en de piepedollen deden een 
verkleedspel. Op het einde van de dag was het weer tijd voor een 
toneeltje. Iedereen was uitgeput en ging slapen na een fantastische 
tweede dag. 
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Dag 3: vrijdag 12 augustus  

Op deze dag moesten we vroeg uit de veren. Het was namelijk 
dauwtocht. Nadat we onze rugzakken met eten hadden geladen konden 
we vertrekken. We maakten per groep een wandeltocht naar een bos 
of naar een rustig plekje, waar we onze lekkere crocque monsieurs 
bakten. Dit deden we op wegwerpbarbeques voor de brandveiligheid. 
Na het smullen van de crocques was het tijd om terug naar huis te 
stappen. Eens we thuis waren hebben we eventjes uitgerust en gegeten 
om daarna het gelbosspel te spelen. De leden werden verdeeld in twee 
teams en moesten in elkaars kamp binnenraken. Als ze hierin slaagden 
kregen ze een beetje gel in hun haar. Het team met het meeste gel won. 
In de avond was het tijd om een lekkere portie macarioni te eten die de 
fourage voor ons had gemaakt. Door het bosspel had iedereen enorm 
veel gel in hun haar dus was het tijd om ons te douchten. Als 
avondactiviteit werd er per groep weer iets voorzien. 
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Dag 4: zaterdag 13 augustus  

Omdat we moesten bekomen van de vorige dag vroeg op te staan, 
sliepen we vandaag een beetje langer. Eens we wakker werden, zijn 
we na het ontbijt meteen naar het dorp getrokken om een dorpspel te 
spelen. Het was een fantastisch dorpspel. In de middag hebben we goed 
gegeten want vandaag deden we ons traditionele paracomandopiste. 
Het doel hiervan is om een parcour met allerlei toffe en soms moeilijke 
hindernissen zo snel mogelijk af te leggen. Al snel had iedereen terug 
honger en was het tijd voor het avondeten. Ook onze ouders mogen we 
niet vergeten op kamp, daarom schreef iedereen samen brieven. Hierna 
werd er opnieuw een toneeltje voorzien en was het tijd om te gaan 
slapen.  
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Dag 5: zondag 14 augustus  

Een van de lastigste maar ook een van  
de leukste dagen was aangebroken. 
Vandaag was het dagtocht. Op 
dagtocht doen we per groep een 
staptocht naar een zwembad. Eens we 
ongeveer aan de helft van de tocht 
zijn, beginnen de meeste honger te 
krijgen. Dit is dan het ideale moment 
waarop we het lekkere lunchpakket 
opeten die de fourage ons heeft 
meegegeven. Vervolgens hadden we 
weer genoeg energie om verder te 
stappen naar het zwembad. Dit jaar werd een prachtig buitenzwembad 
uitgekozen in Izegem genaamd ‘de krekel’. Natuurlijk konden we er niet 
eeuwig blijven en moesten we op een bepaald moment ook terugkeren. 
De weg terug was wel te lang om nog eens te doen. Daarom was er 
besloten om een klein stukje terug te gaan met de trein. Eens we terug 
op het kampterein waren, stond de fourage al klaar met een heerlijke 
barbecue. Na heel wat kilometers in de benen te hebben was iedereen 
heel moe, en ging iedereen gaan slapen 
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Dag 6: maandag 15 augustus  

Voor de voetballers en sportliefhebbers was de leukste dag van het 
kamp aangebroken. Vandaag was het namelijk het grote 
voetbaltoernooi. Na het ontbijt werden de teams verdeeld in 
verschillende groepen. Vervolgens kregen ze elk een witte t-shirt. Die 
konden ze versieren met hun groepsnaam, groepslogo, rugnummer en 
nog veel meer. Het was een heel spannend toernooi met uiteindelijk het 
team van leider Timo tegen het team van leider Emile. Het was een 
enorm spannende finale waarbij het team van leider Timo wist te winnen. 
Toen het toernooi gedaan was, konden we al direct smullen van de 
heerlijke stoverij met frieten die de fourage had gemaakt. Door het 
voetballen was iedereen redelijjk vuil, dus was was het weer tijd om ons 
te douchen. We sloten op het einde van de avond onze sportieve dag 
af met een toneeltje en gingen voldaan slapen. 
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Dag 7: dinsdag 16 augustus  

Iedereen stond de volgende dag op met stijve benen van het 
voetbaltornooi. Maar dit hield ons niet tegen om er vandaag ook een 
fantastische dag van te maken. Vandaag stond er in de ochtend een 
keuzeactiveit op de planning, maar deze keer met andere keuzes. De 
leden konden kiezen tussen: archery tag, op het springkansteel spelen 
en sport en spel. In de middag was het normaal gezien zoals altijd 
stratego. Maar door slechte weersomstandigheden kon dit niet door 
gaan. In de plaats daarvan hebben we binnen naar een leuk Disneyfilm 
gekeken. In de avond  bereidde elke ban een toneeltje voor om tijdens 
het kampvuur uit te voeren. Dit jaar was er wel geen echt kampvuur  
door de droogte, dus had de leiding een alternatief voorzien wat voor 
evenveel sfeer zorgde. 
Tijdens het kampvuur 
kon iedereen genieten 
van een zakje chips en 
de toneeltjes. Om de 
avond af te sluiten 
werden er nog wat 
moppen getapt. 

 

 

Dag 8: woensdag 17 augustus  

Omdat het de laatste dag van het kamp was, stond iedereen met een 
triest gevoel op. Iedereen vulde zijn valies en hielp met kuisen. Hierna 
speelden we nog wat pleinspelletjes en aten we nog iets kleins. Eens het 
drie uur was kwamen de ouders toe om de leden op te halen. Na een 
laatste formatie was het dan tijd om naar huis te vertrekken.  

 

Timo Dumon 
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 Couleurs Devie 
 

Deze zomer werkte Couleurs Devie voor het 5e jaar op een rij samen 
met KSA Maldegem. Ondertussen kunnen we het dan ook een vaste 
waarde van onze KSA zomer noemen. Alhoewel dit evenement 
traditiegetrouw terug net na ons groot kamp en vóór ons klein kamp 
viel, vlogen we er meteen in. KSA Maldegem blijft immers niet bij de 
pakken zitten. In aanloop naar het feest stonden wij elke dag paraat 
om een handje te helpen bij de opbouw en ook na de afloop van het 
evenement kon je ons in het park vinden. Het was wederom een 
topeditie. 

 
Graag willen wij de organisatoren van Couleurs Devie bedanken voor 
hun vertrouwen en om ook dit jaar weer met KSA Maldegem samen te 
werken! Hopelijk volgend jaar opnieuw! 
 
Karsten Van Maldegem 
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 Kermisweekend 
DE STREEKBIERENAVOND 

Nadat een hele hoop leiders en oudleiders en zelfs ook een aantal leden 
hun uiterste best hadden gedaan om de tent in het park op tijd op te 
zetten en in orde te brengen, was het tijd voor de eerste avond van het 
kermisweekend. Volwassenen en jongvolwassenen waren in groten 
getale aanwezig om te genieten van fantastische muziek van onder 
andere 'The Impuls' en 'Dhont & the Hitmen'. 

Het weer bleek zeker geen reden om niet te komen naar deze sfeervolle 
avond, de tent zat mooi gevuld.  De streekbierenavond was voor allen 
geslaagd en plezant en dus een avond waar nog veel over nagepraat 
zal worden. 

 

DE PARKFUIF 

De volgende dag 
was het weer 
volle ambiance in 
de tent naast het 
Sint-Annakasteel 
in Maldegem. 
Verschillende 
jongeren kwamen 
samen om te 
genieten van de 
muziek. Ook dit 
jaar kwamen opnieuw enkele grote namen zoals Dj “Jay Wall” en 
“Unregular”. Maar ook zelf “Voltage”, winnaar van de MNM Start To 
DJ 2020. Het was opnieuw zoals elk jaar een geweldige editie.  
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 Startactiviteit 
Aan het einde van augustus kreeg de leiding enkele bijzondere gasten, 
er stond plots een stel Vikings aan onze lokalen. We wisten niet goed 
wat we moesten denken van het vreemde gezelschap, maar onze 
vragen werd al deels beantwoord toen het stamhoofd van de Vikings 
zei dat hij onze hulp nodig had. De Vikings waren van plan om vóór de 
winter nog op rooftocht te vertrekken, maar alles was volledig fout 
gelopen. De meeste Vikings misten hun familie en waren terug naar huis 
vertrokken. De resterende Vikings hadden dus zo snel mogelijk nieuwe 
krijgers nodig! 
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De leiding bleef niet bij de pakken zitten en bereidde een spetterende 
activiteit voor zodat de leden klaar waren om echte Vikings te worden. 
Alle competenties waar een goede Viking over moet beschikken zouden 
getest worden! 

Op 3 september was het 
dan eindelijk zover, vanaf 
14u stroomden de 
aanstaande Vikings toe 
aan onze lokalen. Zowel 
de leiding als de leden 
hadden enorm veel zin om 
eraan te beginnen. We 
werden op alle vlakken 
getest. Aan de ene post 
probeerden we recht te 

blijven terwijl we een potje voetbalden met een bumperbal aan. Aan 
de andere post konden we Arrow Tag spelen, die pijlen bleken toch iets 
moeilijker te ontwijken dan we hadden gedacht. Aan een derde post 
probeerden we het doel te raken met onze katapult. Als laatste post 
konden we zoals het een echte KSA’er bekoort ravotten met enkele 
pleinspelletjes.  

De Vikings konden hun ogen niet geloven, voor één namiddag 
transformeerde de KSA in een echt Vikingleger. We mochten allemaal 
mee in de boot voor een prachtige groepsfoto. We stonden allemaal 
klaar om mee met de Vikings te vertrekken en op rooftocht te gaan. 
Maar toen om 17u onze mama’s en papa’s arriveerden om ons te komen 
halen, beslisten we dat we toch liever nog even lekker thuis in Maldegem 
blijven. De leiding vond het een supertoffe en vast en zeker een 
geslaagde start van het nieuwe werkjaar. Hopelijk zien we velen van 
jullie nog eens terug op één van de volgende activiteiten. 

Karsten Van Maldegem 
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 Afscheidnemende   
leiding 

Dit jaar nemen we helaas afscheid van twee topleiders. Het 
waren leiders die zich met volle goesting ingezet hebben voor 
de KSA. Ze stonden elk moment klaar en offerden er veel tijd 
en energie voor op. Natuurlijk wensen wij hen veel succes in hun 
verdere carrières en zien we ze alle twee graag eens 
terugkomen naar onze lokalen! 

 

Wouter De Croock 

Na twee jaar als leiding beëindigt 
Wouter, ook bekend als “Walter” helaas 
al zijn KSA-carrière. Wouter gaf zowel 
aan een van de jongste bans, de 
speelvogels in zijn eerste jaar en de 
oudsten, de hernieuwers in zijn tweede 
jaar leiding. Hij is een heel handige Harry 
die veel van materiaal kent. Bij een 
technisch probleem of het onderhoud van 
het materiaal (bijlen slijpen,…) wist 
iedereen wel wie het voor elkaar kon 
krijgen. Bovendien is Wouter een echte 
carnavalsliefhebber. Van karren bouwen 
tot pakjes maken, hij wist hoe het moet. We hebben allemaal veel bij 
kunnen leren van Walter en we wensen hem enorm veel succes in de 
toekomst. 
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Jules De Bruyckere 

Na maar liefst achttien jaar als 
lid, waarvan zes jaar leiding 
heeft Jules, ook bekend als 
“Goelio” met pijn in het hart 
besloten om te stoppen. Dit jaar 
behaalde Jules zijn diploma 
communicatiemanagement en 
ging hij meteen aan de slag. 
Jules betekende veel voor de 
KSA, van onze nieuwe website 
opbouwen tot helpen met de 
heuse sjorconstructies, hij stond 
dag en nacht voor ons klaar. 

Samen met oudleider Jens vormde hij niet alleen het repairteam, het duo 
is ook het klimmersteam bij uitstek van de KSA. Het is dankzij hen dat 
we de laatste jaren de voetjes 
van de grond konden halen met 
een zelfgebouwde kabelbaan. 
We wensen Jules het beste toe 
en willen hem graag bedanken 
voor zijn blijvende toewijding in 
de KSA! We hebben allemaal 
veel van hem kunnen leren. In 
heel zijn carrière als leiding ging 
hij slechts één kamp niet mee! 
Achter de schermen zal hij zeker 
en vast een blijvende rol spelen 
in de KSA.  
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 Leidingbespreking 
Piepedollen 

Karsten Van Maldegem 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik zit in de KSA omdat ik er veel kan leren en omdat het massa's wijs 
is!” 

Karsten is een goedlachse jongeman die zich volledig wil inzetten voor 
de KSA. Hoewel hij vorig jaar aan de knapen leiding gaf, koos hij ervoor 
om dit jaar het piepedollenteam te versterken. Karsten nam vorig jaar 
al verschillende taken op zich binnen de leidingsploeg. En ook dit jaar 
gaat hij ervoor! Karsten is namelijk onze nieuwe banleider. Hij zal er 
mede voor zorgen dat dit werkjaar onvergetelijk wordt. Bovendien is hij 
een zeer creatieve jongen en schrijft hij in zijn vrije tijd wel eens een 
gedichtje of rijmpje. Ook acteren kan hij als de beste! Dit jaar start 
Karsten met studeren aan de universiteit in Gent, hij koos voor 
geschiedenis. Gelukkig heeft hij genoeg medeleiders die de stad als 
geen ander kennen en hem hierbij zullen helpen. 
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Yaron Boucque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In de KSA kan ik mij volledig uitleven!” 

Yaron is dolgelukkig dat hij het team van de piepedollen mag 
vervoegen! Ook dit jaar gaat hij terug naar Gent tijdens de week om 
zijn studies industrieel ingenieur verder te zetten.  Zijn grootste droom is 
om later bruggen en tunnels te bouwen! Daarover praat hij uren aan 
een stuk. In zijn vrije tijd gaat Yaron skaten. Tony Hawk is dan ook zijn 
grote idool en zelf hoopt hij ooit zijn niveau te evenaren. Dat komt zeker 
en vast goed want Yaron zijn levensmotto luidt als volgt: “Kan niet 
bestaat niet.” Sportief en snel is hij zeker, ze noemen hem ook wel Usain 
Bolt van België. 
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Robbe Beirnaert 

 

 

“KSA was, is en blijft te gek!” 

“Ge doet uw werk goed of ge doet het niet.” Robbe is een gedreven 
leider die opnieuw elke piepedol een fantastisch jaar zal bezorgen. Wij 
kennen hem als iemand die veel weet over het leven. Elke keer als we 
hem zien, leren we iets nieuws bij. Robbe is begonnen bij de knapen als 
lid en was natuurlijk direct verkocht. Zijn vader was ook een echte KSA’er 
en hij kon het daarom dus zelf niet laten om de KSA een kans te geven. 
Dit jaar ronde hij zijn middelbare studies “elektriciteit en elektronica” af 
en zal hij in Brugge toegepaste informatica gaan studeren. Je hoort het, 
ook van computers weet Robbe veel. Het is een handige Harry want ook 
zijn mobylette knutselde hij zelfhandig in elkaar. Wij zijn er van 
overtuigd dat de piepedollen een geweldig jaar tegemoet gaan met 
hem.  
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Victor De Clerck 

 

 

“Ik zit in de KSA om samen met mijn maten plezier te maken en creatief te 
kunnen bouwen en knutselen!” 

Onze leider Victor is er natuurlijk ook nog in de leidingsgroep. Dit jaar 
geeft hij voor de derde keer opnieuw aan de piepedollen leiding, hij is 
dus echt onmisbaar. Deze goedlachse kerel staat elke 
zaterdagnamiddag vol enthousiasme klaar om erin te vliegen. Wist je 
dat de naam Victor afkomstig is van het Latijn? Dit betekent letterlijk 
‘overwinnaar’, met Victor op kop maakt dus niemand een schijn van kans. 
Wij twijfelen dan ook niet dat Victor samen met de piepedollenleiding 
voor een onvergetelijk jaar zal zorgen! Een van Victor’s grote interesses 
is biologie, hij studeert namelijk biotechnologie te Brugge. Zijn speciale 
talent is dat hij van plaats kan verwisselen met zijn tweelingbroer Henri 
en niemand het zal opmerken. Altijd goed opletten dus! 
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Wout Blomme 

 

“Ik zit in de KSA omdat ik leiding geven echt leuk vind en het natuurlijk een 
super sociale groep is!” 

Het levensmotto van Wout is “Hoe vettiger hoe prettiger.” Je hoort het 
al, onze Wout is een echte Bourgondiër. Een hamburger of frietje zal hij 
nooit weigeren. Wout begint aan zijn tweede jaar leiding en is al sinds 
piepedol een echte KSA’er. Hij studeert MCT (Multimedia and Creative 
Technologies) aan Howest in Kortrijk. Daarom vonden we hem direct een 
perfecte kandidaat om zich te ontfermen over onze website. Wout gaat 
lachend door het leven en is altijd blij om op zaterdagnamiddag 
activiteit te geven. Wees dus maar gerust, want met deze kerel als 
leiding kan het jaar niet meer stuk! 
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Speelvogels 
Sel Goemaere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik zit in de KSA om de geweldige ervaringen, die ik al 16 jaar beleef in 
de KSA, door te geven aan de leden.” 

Sel blijft hangen bij z’n motto, we kunnen hem geen ongelijk geven. De 
KSA is gewoon een geweldige ervaring! Sel was één van de weinige 
leiders met geen enkel herexamen. Hij is dus duidelijk goed met cijfers! 
Daarom leek het ons ook ideaal om Sel aan zijn derde jaar als 
penningmeester te laten starten. Bovendien start Sel dit jaar aan zijn 
master toegepaste economische wetenschappen in Gent. Naast de KSA 
fietst Sel heel graag in de zomervakantie. Natuurlijk, want dan is het 
tenslotte ook hoogseizoen! Sel zal dit jaar leiding geven aan onze 
speelvogels. Ondertussen heeft hij wel al wat ervaring, hij start namelijk 
al zijn vierde jaar als leider. Vol enthousiasme gaat Sel ervoor zorgen 
dat dit een onvergetelijk jaar wordt voor zijn ban! 
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Manu Van De Ginste 

 

 

“Toen ik klein was, ben ik in de KSA gegaan en heb ik het altijd zodanig 
leuk gevonden dat ik er nu nog steeds in zit.” 

Leef zoals het je laatste dag is... We kunnen hem geen ongelijk geven! 
Telkens als we deze man zien, straalt hij energie uit. Manu zit niet graag 
stil. Op de activiteit kennen de leden Manu als het Duracell-konijn. Het 
speelvogelteam wordt dan ook vervolledigd door Manu. Ook is hij één 
van de zes leiders die één meter tachtig groot is. Dat is even groot als 
5 volwassen konijnen, gek! Zijn hobby is tennissen. Af en toe speelt hij 
wel eens een match met zijn medeleiders. Hoewel hij soms eens kan 
winnen van Timo of Willem, lukt het hem maar niet om te winnen van 
Médard. Het zou dus wel eens kunnen dat uw zoon thuis komt als een 
echte Roger Federer. Ook voetballen en toneel spelen zijn 
lievelingsactiviteiten van deze sportman. Manu zal samen met zijn 
medeleiding ervoor zorgen dat uw kinderen op zaterdag niks tekort 
zullen komen. 
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Emile Braet 

 

 

“Ik zit in de KSA omdat je nergens anders zo’n goede band kweekt. Het 
zijn maten voor het leven! Je doet ook nog eens massa’s ervaring op en 
maakt onvergetelijke momenten mee.” 

Emile is de kleinste leider van onze leiding, maar misschien wel de 
grootste filosoof van ons allemaal! Één van zijn vele uitspraken is: “Het 
leven gaat redelijk snel. Als je nu en dan niet stopt om eens te kijken, 
zou je het kunnen missen.” Naast filosoof is hij ook gitarist en houdt hij 
van muziek. Hij is een echte bezige bij. Als lid was Emile vaak bezig met 
het verzamelen van takken die leken op geweren. Hij heeft zelfs eens 
geprobeerd om met toiletrolletjes een harnas te maken. Dit belooft dus 
als leiding, want Emile is een echte creatieveling! Wij kunnen jullie 
verzekeren dat jullie speelvogels de capaciteiten van Leonardo Da Vinci 
zullen meekrijgen van Emile. 
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Willem De Bruyckere 

 

 

“Ik zit in de KSA om met mijn beste maten te kunnen ravotten.” 

Willem is een heel enthousiaste en zorgzame leider. Hoewel hij vorig 
jaar aan de krabbers leiding gaf, komt hij dit jaar het speelvogelteam 
versterken. Ook is hij heel sportief, hij doet namelijk tennis samen met 
zijn medeleiders Médard, Timo en Manu. Je hoeft deze leider dus zeker 
niet uit te leggen hoe deze balsport werkt. Ook deze leider gaat dit 
jaar terug naar gent om zijn studies interieurvormgeving verder af te 
werken. Willem is een jongensnaam die is afgeleid van ‘Wilhelm’. Dat 
is een Germaanse naam, die bestaat uit twee verschillende 
naamstammen. Het eerste deel, ‘wil’, betekent ‘wil, wilskracht, streven’. 
‘Helm’ staat voor ‘beschermer’, maar ook voor ‘koning’. De naam 
betekent dus iets als ‘wilskrachtige beschermer’. Jullie hebben het dus 
gehoord, uw speelvogel is in veilige handen! 
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Timo Dumon 

 

 

“Ik zit in de KSA omdat het de beste jeugdbeweging is!” 

Timo start dit jaar ook aan zijn tweede jaar leiding. Hij is een echte 
levensgenieter. Dat straalt hij uit door zijn speels en vrolijk gedrag. Ook 
is hij heel behulpzaam. Wat je ook aan hem vraagt, hij zal het doen. Als 
lid was hij in zijn vrije tijd druk bezig met ravotten in de beek en 
kattenkwaad uit te halen met zijn vrienden van de KSA. In zijn dagelijks 
leven is hij bezig met drummen en tennis. Onze Timo is binnenkort de 
nieuwe Michael Schack, en misschien kunnen jullie hem ooit verwachten 
met een spectaculaire drumsolo op onze streekbierenavond! Als 
ontspanning zal je hem meestal online zien. Hij speelt namelijk graag 
eens een spelletje. Dit jaar ronde Timo zijn middelbaar af en start hij 
aan zijn universitaire studies. Hij gaat economie gaan studeren in Gent, 
gelukkig zijn er enkele medeleiders die hem hierbij zullen begeleiden 
en de kneepjes van het vak zullen leren. Jullie kunnen zeker rekenen op 
Timo dat hij alles op alles zal zetten om een subliem jaar te schenken 
aan jullie speelvogels. 
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Krabbekoningen 
Henri De Clerck 

 

 

“Ik zit in de KSA om de jeugd van Maldegem een even geniale tijd 
bezorgen. Het belangrijkste, een hechte groep te creëren onder de leden 
net als de leiding.” 

Henri zal dit jaar de krabbekoningen hun jaar onvergetelijk maken. Ook 
gaat hij dit jaar verder met zijn functie als depotmeester. Hij zorgt 
ervoor dat al ons gerief zoals tenten, sjorhout, touwen,… in orde is. Als 
Henri geen activiteit aan het geven is, zal je hem dus wel terugvinden in 
de depot! Net als zijn tweelingbroer Victor is hij erg geïnteresseerd door 
biologie en chemie. Henri studeert namelijk bio-chemie en -technologie 
in Gent. Hopelijk wordt ons depot binnenkort geen proeflaboratorium! 
Leiding geven voor Henri is zeker niet meer nieuw. U mag erop rekenen 
dat uw zoon een topjaar zal beleven. 
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Maarten Vantrois 

 

 

“Ik amuseer me al van kinds af aan elk weekend in de KSA!” 

Maarten begint vol enthousiasme aan zijn tweede jaar leiding in de 
KSA. Zijn sjortechnieken zijn ongezien! Van mastworpen tot driepikkels, 
van tafelvuren tot masten, hij kan het allemaal! De krabbekoningen 
zullen er dus nog veel van bijleren. Naast sjorren houdt Maarten ook 
van kokkerellen in de keuken. Hij heeft er ook zijn studies van gemaakt. 
Onze kok in opleiding heeft ons nog niet kunnen trakteren op veel 
lekkers maar heeft beloofd om dat in de toekomst regelmatig te doen. 
Zijn kookkunsten zullen dus zeker van pas komen op kamp. Maarten’s 
levensmotto is dat je niet één dag, maar wel elke dag leeft. Je kan hem 
hierin geen ongelijk geven. Voor de krabbers staat er alvast een leerrijk 
en spetterend jaar te wachten! 
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Knapen 
Louis De Bruyckere 

 

 

“Waarom ik in de KSA zit? Om anderen evenveel plezier, herinneringen, 
avontuur, vrienden, ervaringen,... te geven als ik kreeg toen ik zelf lid was.” 

Ook dit jaar is leider Louis weer van de partij bij de knapen. 
Ondertussen is hij al een heel bekend gezicht bij de leiding en alle leden. 
Hoewel hij als banleider de fakkel doorgaf aan Karsten, zal hij dit 
werkjaar binnen de KSA niet stilzitten. Louis is namelijk onze nieuwe 
bondsleider!  Ook buiten de KSA heeft Louis een hoop bezigheden van 
zeilen of duiken tot kabelbanen opzetten, hij kan het allemaal. Net als 
vele andere leiders, is ook Louis erg geïnteresseerd door biologie en 
chemie. Hij studeert namelijk industrieel ingenieur biowetenschappen in 
Gent. Dit jaar zal leider Louis van de knapen ongetwijfeld echte KSA’ers 
maken! Wees er maar zeker van dat hij alle kook- en sjortechnieken 
jullie zal aanleren op groot kamp! 
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Mathias Marclé 

 

 

 

“Ik zit in de KSA voor de sfeer.” 

Onze Mattie is ondertussen al een bekend figuur binnen de KSA. Mathias 
is een man van weinig woorden, maar eens je hem wat beter begint te 
kennen, kan hij niet stoppen met verhalen vertellen. Mathias is ook dit 
jaar opnieuw onze secretair, aan Mathias zijn goed werk wordt er niet 
meer getwijfeld! Als het aan ons ligt, mag Mathias nog een aantal jaren 
deze functie verder uitoefenen. In zijn vrije tijd zal Mathias waarschijnlijk 
te zien zijn op de fiets. Zijn hobby is namelijk mountainbiken. Zijn droom 
is om ooit eens de Ronde te winnen, maar daar zal hij toch eerst nog 
wat voor moeten oefenen. Ongetwijfeld gaat uw knaap een geweldig 
jaar tegemoet. 
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Médard De Baere 

 

 

“KSA Maldegem is de beste jeugdbeweging van Maldegem en 
omstreken!”  

En daar gaan we hem geen ongelijk in geven! Médard De Baere is 19 
jaar oud en is één van de zes leiders die één meter tachtig groot zijn! 
Hij maakt opnieuw deel uit van de knapenleiding en begint met volle 
goesting aan dit jaar. Ook Médard gaat dit jaar naar gent om zijn 
studies handelsingenieur verder te zetten.  De hobby van Médard kan 
hij helaas niet in Oost-Vlaanderen doen, want daarvoor heeft hij veel 
water nodig. “Zeil je voor het eerst, dan sla je een flater.” Maar voor 
Médard is het allang zijn eerste keer niet meer. Deze waterrat heeft op 
zijn catamaran al de wildste zeeën getrotseerd. Zijn medeleiders 
verslaan in een potje tennis is buiten zeilen ook één van zijn favoriete 
hobby’s.  Eén ding is zeker, de knapen staat een geweldig jaar te 
wachten! 
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Jonghernieuwers 
Tuur Goemaere  

 

 

“Ik zit in de KSA om elk weekend mijn vrienden te zien!” 

Tuur is net iets ouder dan de eerste iPod, maar zijn geheugen is een heel 
stuk groter dan 5 GB en hij kan veel meer dan 1000 nummers onthouden. 
Als hij ze niet aan het zingen is, speelt hij ze op zijn panfluit. Wij kennen 
Tuur als iemand die wel echt geëngageerd is en veel geeft om het 
groepsgevoel! Zijn passie voor tuinaanleg en -onderhoud begon al 
vroeg te knagen. Tuur werkt namelijk al. Binnenkort zal je Tuur dus zien 
tussen de struiken en de bomen. Wij zijn er dus ook zeker van dat Tuur 
voor een avontuurlijk jaar zal zorgen! 
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Wout Plasschaert 

 

 

“Ik zit in de KSA voor de leute!” 

Leider Wout is in zijn jaar gecrost! Deze man heeft een passie voor 
moto’s, auto’s en alles dat wielen heeft en gas kan geven. Op Wout zit 
er geen handrem, dat is een feit! Dit jaar zit hij niet stil, want hij probeert 
in alle zaken die moeten gebeuren zijn steentje bij te dragen. Ook is hij 
onze kersverse lokaalverantwoordelijke die ervoor zorgt dat de lokalen 
spik en span liggen. We kunnen hem geen ongelijk geven dat hard 
werken veel oplevert. Wout is ondertussen een vast figuur binnen de 
leidingsploeg en we kunnen altijd rekenen op deze kerel. Naast de KSA, 
zet Wout zich ook in voor Kazou. In de zomer gaat hij wel eens mee op 
kamp met hen als vrijwilliger. Deze topkerel zal de jonghernieuwers een 
topjaar bezorgen. 
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Hernieuwers 
Axel De Schinkel 

 

 

“Ik zit in de KSA om mijn ervaringen die ik zelf als lid heb meegemaakt te 
kunnen doorgeven aan de volgende generatie” 

Axel is ondertussen een echte vaste waarde binnen de KSA. Na een jaar 
als bondsleider geeft hij de fakkel door aan Louis. Axel heeft al zijn 
bachelorsdiploma te pakken, maar hij is het spelen met proefbuizen nog 
niet beu. Hij is namelijk volop bezig aan zijn Master of Science in 
Biochemistry and Biotechnology. Deze kerel zit dus niet stil! Hopelijk zijn 
de hernieuwers klaar voor wat experimenten tijdens de activiteiten. Wij 
twijfelen er dus ook niet aan dat de hernieuwers een geweldig, groots 
en indrukwekkend jaar tegemoet gaan. 
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Milan De Schinkel 

 

 

“Vrienden maken en de leden een toffe tijd bezorgen, daar draait het voor 
mij om in de KSA!” 

Ook de broer van Axel, Milan De Schinkel blijft naar de KSA komen met 
een glimlach op zijn gezicht. Onze leider Milan is een man van weinig 
woorden. Maar wanneer hij wel iets zegt, dan hebben zijn woorden wel 
altijd een reden. Soms kunnen zijn blikken ook meer duidelijkheid geven 
dan zijn woorden. Milan straalt rust uit. In zijn vrije tijd geniet hij wel van 
een wandeling. In het dagelijkse werkt Milan samen met zijn vader als 
voeger. Een handige Harrie is het dus zeker.  U kunt dus op uw twee 
oren slapen want deze toffe en enthousiaste leider zal samen met 
Siemen en Axel de hernieuwers vast en zeker een jaar bezorgen om niet 
snel te vergeten! 

 

 

 



44 
 

Siemen Blankaert 

 

 

 

“KSA is kameraadschap, samenwerken als groep, doelen bereiken, 
vriendschappen maken voor het leven!” 

Jaar na jaar blijft onze Siemen naar de KSA komen! Ondertussen is het 
al zijn zevende jaar als leider. Siemen is dus echt een vaste waarde 
binnen de KSA, zowel voor de leiding als voor de leden. Dit jaar geeft 
hij leiding aan de hernieuwers en zal Siemen ze alle geheimen van het 
leidinggeven verklappen. Hij heeft eerst een jaar gewerkt in het 
onderhouden van tuinen. Toen heeft hij ontdekt dat hij toch niet zulke 
groene vingers had en is hij gestart met de studie Orthopedagogie. Hij 
was direct verkocht! Speciale talenten heeft deze kerel ook. Zo kan 
Siemen buikdansen als de beste. U mag dus op uw twee oren slapen, 
want uw zoon is bij Axel, Milan en Siemen in veilige handen! 
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   Stoverij met friet 
Beste ouders/sympathisant, 

Op zaterdag 12 november is het weer zover. Dan houden wij onze 
elfste editie van Frieten met Stoverij! 

Iedereen is welkom vanaf 19 uur. Na een welkomstdrankje kunnen jullie 
aan tafel schuiven voor heerlijke frietjes met stoverij! Ook een 
vegetarische maaltijd is mogelijk. 

Tijdens het eten genieten we van een diavoorstelling met de beste foto’s 
van het voorbije werkjaar en gezellige sfeermuziek. 

Tot slot geven we nog een uitgebreid dessertenbuffet met koffie en 
geven we jullie de kans om nog na te praten. 

De inschrijvingen zullen later geopend worden en dit laten we zeker nog 
weten via al onze kanalen! 
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 Vriendjesdag 
Beste ouders & leden, 

Onze traditionele Vriendjesdag valt dit jaar op zaterdag 15 oktober. 
Vriendjesdag is een speciale activiteit waar niet enkel onze leden, 
maar ook al hun vrienden welkom zijn om de KSA te leren kennen en 
een hele namiddag lang te ravotten. 

Breng dus zeker allemaal jullie vrienden en klasgenootjes mee voor 
deze spetterende activiteit! 

Tot dan! 

 



47 
 

Tekeningen, raadsels en 
mopjes 

 

2 goudvissen zwemmen in een kom. Buiten regent het. Zegt die ene  

goudvis tegen de andere goudvis. Het regent buiten, maar wij zitten  

lekker droog hé. 
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Het is geel met bruin en ligt onder de bodem.  

Een giraf met hoogtevrees. 

 

Wat is zwart wit rood. 

Een verlegen zebra. 

 

Er zitten twee apen in bad. Zegt de ene aap tegen de andere aap:  

“Oe oe oe ie ie ie Ah ah ah!” Zegt die andere aap: “Zal ik wat koud  

water bij doen?” 
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Verjaardagskalender 
Oktober 

Warre De Coninck 03/10/2013 Speelvogels 
Arthur Munghen  05/10/2016 Piepedollen  
Siebe Defoor 05/10/2008 Jonghernieuwers 
Lenn Morthier 07/10/2013 Speelvogels 
Vic Vagenende  09/10/2008 Jonghernieuwers 
Ernest De Baets 10/10/2014 Speelvogels 
Wout Plasschaert 13/10/2002 Leiding 
Gilles Geirnaert 21/10/2009 Knapen 
Casper Van Acker 21/10/2014 Speelvogels 
Arthur Lacayse 22/10/2008  Jonghernieuwers 

 
November 

Siemen Blankaert 05/11/1998 Leiding  
Julian Keereman 08/11/2015 Piepedollen 
Daan Van Deynse 10/11/2013 Speelvogels 
Thibeau Verstrynge  21/11/2013 Speelvogels 
Bruce Meyers 25/11/2014 Speelvogels 
Daan Mussche 27/11/2013 Speelvogels 
Mathias Marclé 29/11/2001 Leiding 
   

   

December 

Timo Dumon  02/12/2003 Leiding  
Louis Vagenende 03/12/2010 Knapen 
Kobe Van De Walle 06/12/2005 Hernieuwers 
Maarten Vantrois 06/12/2003 Leiding  
Louis De Bruyckere 09/12/1999 Leiding 
Xander Depoorter 11/12/2012 Speelvogels 
Henri Van Landschoot 13/12/2013 Speelvogels 
Lowie De Mey 17/12/2016 Piepedollen 
Eden Weyns 22/12/2014 Speelvogels 
Jeroen Sys 30/12/1992 Ondersteunend lid 
Matthéo Legrand 31/12/2013 Speelvogels 
Karsten Van Maldegem 31/12/2003 Leiding 
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