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De Klaroen
Joepie! Het is weer
carnaval!!
Van al dat dansen
word ik moe... 
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Jij bent altijd moe
Michiel...

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 staan
er nog heel wat andere leuke en spannende activiteiten op de planning binnen ons KSAbestaan. 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.
Alvast veel leesplezier!
Aaron Van Acker
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Carnaval
Zoals elk jaar schreven we ons weer in voor de grootse carnavalstoet in Maldegem. We hebben
al zo’n mooie herinneringen bij deze stoet gemaakt dat het onmisbaar is geworden voor ons.
Dit jaar wilden we er eens een speciale editie van maken. We spraken af met de gidsen uit
Maldegem om samen te werken. Zo konden we immers onze troeven samen gooien en een
ijzersterk team vormen. De gidsen verzorgden de prachtige kostuums en dansjes. Terwijl
hielden wij ons bezig met de verscheidene attributen en het bouwen van een schitterende
wagen.
Het thema was al snel gekozen, dit jaar zouden we als circusartiesten meelopen in de stoet. Al
snel kwam iedereen met verscheidene ideeën.
Elk circus heeft clowns, acrobaten, goochelaars, gewichtheffers, mimespelers,… nodig. Maar
natuurlijk mochten we de leeuwen en circusdirecteurs niet vergeten. Iedereen had er zoveel
zin in, het duurde dan ook niet lang vooraleer alles uitgewerkt en beslist werd. Als wagen
zouden we deze keer een grote circustent maken met het bijhorend kanon en een
leeuwenkooi. Aangezien een groot deel van onze leiding student is, moesten we onze plannen
nog even opbergen in de kast tot na de examens. Gelukkig kon het deel van de leiding dat al
werkt, de wagen al wat vorm geven tussen het werken door.
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Direct na de examens (en een week voor carnaval) schoten we officieel in gang. We spraken af
met enkele leiders en maakten de lokalen klaar voor een van onze drukste weken ooit. Het
benodigde materiaal was al snel verzameld en ook onze moed raapten we bijeen. Met onze
to-do lijst en een doel voor ogen, werkten we elke dag van zonsopgang tot zonsondergang.
Sommige leiders werkten tot ze bijna in slaap vielen, anderen zorgden voor gezelschap.

We gebruikten een massa aan kranten en lijm om alle hoeden en gewichten uit papier-maché
te maken. Wat heel wat werk is als je weet dat alles 3 lagen krantenpapier moet krijgen. De
wagen was ook nog lang niet af. Na nog enkele lagen krantenpapier en verf zorgden we dat
daar al snel verandering in kwam. We haalden de perfectionist in ons naar boven en werkten
alles tot in de puntjes af van de wieldoppen tot aan de bekleding van de leeuwenkooi en de
tent. Toen de druk wat minderde, kwamen een paar leiders op het geniale idee om een
levensechte olifant te maken! Iedereen kende namelijk de film Dumbo waaruit bleek dat een
echt circus geen olifant kan missen. Met enkele pannenlatten, vijzen, kippendraad en kranten
was het klusje al geklaard en hadden we nog iets extra om onze stoet vorm te geven. Na het
schilderen van de gewichten, hoeden en strikken waren we er bijna klaar voor.
We zetten alles op alles om alle projecten op tijd af te krijgen en zo mooi mogelijk te maken.
De gidsen hadden ondertussen ook druk door gewerkt om alle kostuums op tijd af te krijgen.
De dag voor carnaval werden de laatste dingen geschilderd en ruimden we onze lokalen op.
We kropen vroeg in ons bed om zeker goed uitgerust te zijn voor de volgende dag.
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Zondag 11 februari was het uiteindelijk zover, al die dagen van voorbereiding zouden eindelijk
beloond worden. De leiding sprak al vroeg af in de lokalen om de laatste aanpassingen te
maken en alles voor te bereiden voor jullie komst. We zouden namelijk 153 KSA’ers en gidsen
verwelkomen die allemaal moeten geschminkt worden, een kostuum krijgen en een dansje
aangeleerd worden. Heel wat werk dus maar met de juiste organisatie zorgden we voor een
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goed verloop. We waren er klaar voor om, deze keer met de gidsen ons beste beentje voor te
zetten!
Na het bekijken van de wagens van onze concurrentie en iedereen goed geluk te wensen,
begonnen we er aan. Bijna iedereen wist de ingeoefende dansjes nog en met onze enorme
stoet, deden we vele mensen in het publiek plezier. Iedereen zong, sprong, danste en riep de
longen uit zijn lijf de hele stoet lang, waarvoor dank! Jammer genoeg werden we maar derde
maar in ons hart zullen we altijd de eerste zijn in samenwerken, originaliteit, inzet,
enthousiasme, gezelligheid en des te meer. We zijn apetrots op iedereen die een deel heeft
uitgemaakt van deze editie!
Iedereen bedankt voor de massale opkomst in de stoet en voor de stoet!!
Bij deze enkele sfeerbeelden van de stoet, meer foto’s kun je vinden op onze facebookpagina
KSA Maldegem.
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Agenda
Beste ouders en leden
Graag maken we jullie allen ook warm voor een aantal aankomende activiteiten binnen
onze KSA-groep, maar ook voor een aantal activiteiten georganiseerd door KSA OostVlaanderen. Tevens geven we nog wat extra uitleg over onze jaarlijke KSA-fuif en
waarom we deze juist organiseren. Al deze evenementen helpen bij het realiseren van
toekomstige doelstellingen en om activiteiten op onze zomerkampen te financieren.

1. Wijnverkoop
2. Basj 2018
3. Triangel 2018
4. KSA-fuif: 80s 90s 00s
Groetjes
Het event-team
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Wijnverkoop
K.S.A. Maldegem
www.ksamaldegem.be

BE86 0682 2977 5950

Bondsleider: Arthur De Bruyckere, ‘t Rivierenhof 6, 9990 Maldegem
tel: 0471/652534
Secretaris: Cisse D’hoore, Burchtstraat 37, 9990 Maldegem
tel: 0495/994409
Penningmeester: Arno Verborgt, Nieuwe Bogaarde 38, 9990 Maldegem
tel: 0471/371817

Beste ouders
We zijn opzoek gegaan naar een nieuw concept om onze werking en zomerkampen te
financieren. Daarom organiseert de leiding van KSA Maldegem dit jaar voor de tweede maal
een grote wijnverkoop met een mogelijkheid tot proeven. Deze verkoop gaat door vanaf begin
3 april tot en met juni 2018.
Wij bieden drie soorten wijnen en een cava aan. Een rode wijn ‘Enfin le Vin (2017)’, een rosé
wijn ‘Enfin le Vin (2017)’, een witte wijn ‘Juan de Juannes (2017)’ en ten slotte een cava ‘Grants
Moments’. Deze lekkere en populaire wijnen worden aangeboden aan een schappelijke prijs
van € 7 per fles en € 40 per doos (6 flessen van dezelfde wijn). Voor een fles cava vragen wij €
9,5 en € 55 per doos.
Om u de kans te geven om deze wijn en cava uitgebreid te testen organiseren wij een
wijndegustatie. Het eertse proefmoment gaat door in onze KSA-lokalen op dinsdag 3 april 2017
(als u uw zoon op minikamp komt ophalen) om 17u.
De wijn kan begin juli of op later vermelde afhaalmomenten worden afgehaald aan de KSAlokalen te Maldegem. Vanaf de aankoop van 6 flessen zijn wij bereid om de wijn of cava aan
huis te leveren (in en rond Groot Maldegem op een straal van 15 km).
U kan de wijn bestellen op onze website, www.ksamaldegem.be. Verder vindt u op de site u
ook een uitgebreide beschrijving van de wijnen die wij aanbieden. De wijnen kunnen worden
besteld door een online formulier in te vullen (http://goo.gl/forms/6lkPu7cEfB).
Alvast bedankt voor uw steun.
Met Vriendelijke Groeten,
De leiding van KSA Maldegem
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Basj

INFO
In april 2012 werd een nieuw evenement geboren: Basj. Voor wie er toen niet bij was: BASJ
2012 was een driedaags initiatief voor leiding en +16 dat doorging in de Ardennen. Op deze
eerste editie mochten wij rekenen op een 400-tal jongeren die samen met ons stapvoets op
avontuur gingen. Twee jaar later trokken we opnieuw met een hele bende op tocht. Niet te
voet maar met de fiets trokken we naar West-Vlaanderen. Hier hebben we met z’n allen een
top driedaagse beleefd. Na een aantal succesvolle edities, begonnen we met volle goesting aan
de voorbereiding van Basj 2018! Hierbij vertrokken we telkens vanuit één visie: een ‘mega-vetvreewijs-demax-evenement’ te organiseren.
Deze editie wordt opnieuw een driedaags avontuur van dinsdag 10 tot en met donderdag 12
april 2018. Deze keer laten we onze fiets thuis en gaan we op zoek naar een terrein ergens in
Vlaanderen. De exacte locatie is strikt geheim en zal pas bekend zijn wanneer de eerste groep
er voet aan de grond zet. Rond dit terrein zullen een aantal spetterende activiteiten
opgebouwd zijn. Onder het motto “Voor elk wat wils” en “Hoe zotter hoe beter” gaan
we voor deze activiteiten verbintenissen aan met een aantal particulieren en verschillende
werkgroepen binnen de KSA. Alvorens we iedereen naar huis toe uitzwaaien, sluiten we af met
een heerlijk maal, spetterende fuif en kampvuur.
BASJ is een activiteit voor alle leden en leiding van 16 jaar en ouder. Dit wil zeggen dat alle
ingeschreven leden/leiding (in Digit) tot geboortejaar 2002 mee kunnen op deze driedaagse
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trektocht. Ook wie nog 16 jaar moet worden in 2018 kan dus meegaan op BASJ, jongere
deelnemers kunnen echter niet mee! Ook oud-leiding die eventueel nog ingeschreven zou zijn,
kan niet mee op BASJ, het is immers geen oud-leidingsactiviteit.
Graag willen wij alle leden bedanken voor hun inschrijving aan dit altijd leuke evenement.
PRAKTISCH
Wat mee te nemen?
Per groep
 Vuilniszakken
 Voldoende waterdichte tentjes, zodat je iedereen van je groep te slapen kan leggen.
Opgelet: deze zal je op dag 1 en dag 3 zelf moeten dragen!
 Groepslijst met telefoonnummers
 Medische fiches van alle deelnemers (tenzij reeds afgegeven bij KSA OVL)
 Verzekeringspapieren
 Kompas
 Zaklamp
 pen, potlood, plastiek mapje
 WC-papier
 Een basis EHBO-setje (pijnstillers, ontsmettingsmiddel, zonnecrème, (blaren)pleisters,
gaasjes en verbanden, zalf, …)
 per groep graag minstens één smartphone en voldoende power banks (er zullen
tochttechnieken zijn waarbij je een smartphone nodig hebt, neem er dus voldoende
mee).
Per deelnemer
 Portefeuille met o.a. je identiteitskaart en wat zakgeld
 Je KSA-uniform
 Lunchpakket voor de eerste middag
 Fluorescerend materiaal en een fluovestje
 Eetgerei: gamel, bestek, beker en een keukenhanddoek
 Een drinkbus
 Slaapzak, matje en ander standaard “weekend”gerief
 Kledij, aangepast aan de weersomstandigheden
 Een jas
 Goede stapschoenen
 Toiletgerief
 Eventuele geneesmiddelen
 Eventueel een klein rugzakje voor dag 2
 na het luisteren naar het weerbericht: zonnecrème en zonnebril versus sjaal,muts en
handschoenen versus een hele goede regenjas versus...
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Triangel

Graag maken wij jullie nogmaals warm voor het initiatief Triangel van KSA-Oost-Vlaanderen.
Dit is een grootse activiteit met maar liefst dertig KSA-groepen van heel Oost-Vlaanderen. Ook
wij nemen dit jaar voor het eerst deel met onze KSA. Alle piepedollen, speelvogels en
krabbekoningen mogen meegaan om zich op 28 april te pletter te amuseren in Dendermonde.
PRAKTISCH
1.
Inschrijven
kan
zeer
eenvoudig
op
onze
site,
via
deze
link
http://ksamaldegem.be/inschrijvingtriangel. Daar hoeft u enkel wat info over uw zoon in te
vullen. Wij vragen tien euro voor deze activiteit, dit geld gaat enerzijds naar KSA OostVlaanderen, die de activiteit organiseert. Het andere deel van het geld, gaat naar ons vervoer.
Inschrijven is mogelijk tot 8 april!
2. Er wordt 's ochtends afgesproken aan het station van Aalter, waar we de trein naar
Dendermonde zullen nemen. 's Avonds kunt u uw zoon ook weer afhalen in Aalter. Het exacte
tijdsschema wordt later meegedeeld.
3. U kunt nog meer info vinden op de site van KSA Oost-Vlaanderen of via de leiding.
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KSA-fuif
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Tekening, raadsels
en mopjes
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MOPPEN
1. Eiraadsel:
Waarom kan een ei niet bevriezen?
2. De kip en het ei:
Waarom legt een kip eieren ? Als zij ze zou gooien, dan vallen ze kapot!
3. Math-ei-matisch:
De juf vraagt aan Stijn: “Als ik 2 paaseieren op tafel leg en jij legt er 3 bij, hoeveel eieren
paaseieren hebben we dan samen?”. Waarop Stijn antwoordt: “Maar juf, ik kan helemaal geen
eieren leggen, laat staan paaseieren!”
4. 2 eieren
Een ei vraagt aan een ander ei: “Hé! Hoe is het tegenwoordig met je vader?”? Antwoordt het
andere ei: “Goed, hij is nu advocaat!”
5. Feestelijk paasontbijt
Het is zondagmorgen en de familie is klaar voor het feestelijk paasontbijt. Bartje haalty van bij de
eerste hap zijn neus op: “Mama, mijn eitje smaakt zo raar!”. Moeder reageert een tijke boos:
“Zwijgen aan tafel, Bart!”. Met enige tegenzin probeert Bartje verder te etenn maar na een poosje
vraagt ie: “Mama, moet ik het snaveltje ook opeten, dan?” ...
6. Geen paasklokken
Peter heeft net een paar paaseieren in de tuin gevonden en moeder schuift hem meteen een
bord voor met één chocolade eitje: “Dit is je portie voor vandaag. Geniet er maar van jongen!”.
Peter ruikt aan het eitje, trekt een scheef smoeltje en vraagt: “Mama, mag ik dan eerst een paar
velletjes wc-papier?”. “Waarom?” vraagt moeder verwonderd. Peter kruist kordaat zijn armen en
zegt: “Denk jij nu echt dat ik nog in de klokken van Rome geloof, mama? Eieren komen uit de reet
van een kip!...
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